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ABSZOLÚT ELSŐ
II. rész
Kulcsszavak: abszolút első
(A 23-43. kötetben 89 Hang-levélben szerepel 17 oldalon, 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.

23/2260
Minden vágyam az, hogy áldásom kísérje utadat. De ennek megmásíthatatlan feltétele az,
hogy Én abszolút első legyek életedben. Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy nincs második!
Ezt már kétezer évvel ezelőtt nyilvánvalóvá tettem, amint olvashatod Máté 10; 37-ben.
Amikor a HANG válaszaiban áldásomat küldöm a kérdezőre, akkor ez az áldásom annyiban
lehet gyümölcsöző, amennyiben e feltétlen feltétel, tehát az, hogy abszolút első helyre
kerülök a kérdező életében, megvalósul. A szerepkiosztáson kívül Lelkem csak
együttműködni tud veletek, s nem tehet meg semmit nélkületek! Nem bábui, hanem
partnerei vagytok Lelkemnek! Ez számotokra felelősség és kitüntetés egyaránt!
23/2275
Aki életében Isten abszolút első lehet, ott nincs soha anyagi probléma! Csupán annyi hitre
van szükség ennek elfogadásához, hogy többet értek a verebeknél!
Eszmeileg a nő a magasabb szint! Ne feledd! Még Nekem is szükségem volt nőre, hogy
megszülessek. Férfira nem! És amikor valahol üldözik az enyéimet, akkor nem a férfiak állnak
helyt elsősorban, hanem a nők!
Ne nyugodj meg addig, amíg problémáidra értelemileg megnyugtató választ nem találsz. Ez is
benne van abban a pakliban, amit így szoktam mondani: Első kegyelem a természet, a
józanész! Mindaz, ami Tőlem van, ideig-óráig lehet érthetetlen, de soha nem lehet
értelmetlen!
23/2300
Párkapcsolatot Én soha nem alakítok ki ember és ember között. Ez a ti komoly,
felelősségteljes feladatotok. Szándékban, döntésben nem úgy kell elindulnia senkinek, hogy
embertől érjen el Istenhez, hanem fordítva! Istentől kell elindulnia az ember felé. Aki nem
Engem tesz életében az abszolút első helyre, - tehát nem Én vagyok az egyetlen ELSŐ -,
annak életébe szinte semmi beleszólásom nincsen.
23/2330
Valamikor világosan megfogalmaztam életetek folyamatának lényegét. Ezt elolvashatod
Máté 6; 25-38-ban. A CÉL tehát változtathatatlan! Isten sem változtathatja meg! Az Isten
országa pedig Én magam vagyok (Márk 1,15)! Tehát a Velem való személyes kapcsolat
mindennek felette kell, hogy álljon. Csak abszolút első lehetek bárkinek is életében. Ez nem
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önzés részemről, hanem a legnagyobb szeretet megnyilvánulása, mivel Nálam nagyobb
boldogító érték nem létezik a teremtmények világában.
A szegénység, mint már máskor is mondottam, elsősorban élettér, és nem anyagi
mennyiség. Az anyagi értékek erkölcsi értékét az adja meg, hogy mire használjátok azokat.
Önmagában a világ összes aranyának, gyémántjának erkölcsi értéke: nulla!
23/2340
Újjá kell születned ahhoz, hogy ne kelljen újra megszületned! Ehhez részedről őszinte
bűnbánatot kell tartanod, és el kell fogadnod Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Tehát
abszolút első helyre kell tenned életedben azt a szándékot, hogy te Értem akarsz élni, mint
ahogy Én érted élek! Ha ezt megtetted, akkor egy új élettel ajándékoz meg téged saját
testedben a Szentlélek! Olyan ez, mint mikor a kiscsirke kijön a tojásból. Ugyanaz a csirke, de
mégis valami egészen más élet kezdődik számára, mint amit addig megélt a tojásban.
Ha olyan kérdezi a te első kérdésedet tőled, aki nem akar Hozzám tartozni, annak mondd azt,
hogy térjen meg. Ha megtért, akkor tudni fogja, hogy mi a válaszom e kérdésre.
23/2343
Nem úgy van, hogy ti, ha jók vagytok, akkor mentek a mennyországba, hanem úgy, hogy a
mennyország eljött hozzátok, akár jók vagytok, akár nem vagytok jók, és azok válnak
boldoggá, akik ezt a mennyországot, amelyet Én személyesítek meg, magukba engedik.
Tehát azok, akik Értem feladatokat vállalnak önmagukkal és másokkal kapcsolatban, és arra
törekednek, hogy ne kötöződjenek meg személyektől. Isten vagy abszolút első valakinek az
életében, vagy nincs is ott jelen!
23/2346
Hogyan kell szabaddá válnod? Ezt mondom el most pár mondatban. Egy mondatban így
hangzik: Be kell fogadnod Engem életedbe! Ugyanez egy másik megfogalmazásban: El kell
fogadnod Engem megszabadítódnak! Ez annyit jelent, hogy abszolút elsőnek kell lennem
szívedben. A gyakorlatban ez akkor valósul meg, ha Értem teszed azt, amit mások kívánnak
tőled (természetesen, hacsak nem bűnt kívánnak), és Én dönthetem el, hogy mit kell tenned,
ha tőled függ a döntés.
24/2381
Kimondhatatlanul szeretlek! Ez boldogít Engem! Téged ez csak akkor fog boldogítani, ha
abszolút első leszek életedben.
Ezért volt első kijelentésem a nyilvánosság előtt az, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. A
Bibliában e szavaimat bűnbánattartásnak írják. Kétségtelen, hogy ez is benne van e szóban,
de ennél sokkal mélyebb mondanivalója van. Ez pedig az, hogy úgy kell átalakítanotok
gondolkodásotokat, hogy élő kapcsolatba kerüljetek a bennetek boldogító módon élő
Istennel.
24/2388
Akiket pedig te ufóknak, vagy bárminek, jó, vagy rossz erőknek nevezel, ha vannak, ha
nincsenek, mindaddig meg fogják keseríteni életedet, amíg Engem, Jézust, a földön
megtestesült Isten Fiát nem fogadsz el abszolút elsőnek életedben. Tehát olyannak, aki
mellett nincs második. Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. Maga az Isten sem!
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24/2405
Új teremtménnyé kell válnod ahhoz, hogy Én abszolút első tudjak lenni a te életedben.
Vagyis ahhoz, hogy ne sorolj be mások közé, vagy elé, hanem emelj föléje mindennek a te
világodban.
24/2409
Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Akinek életében nem vagyok
abszolút első, annak életében nem is vagyok jelen boldogító módon.
24/2426
Sajnos, nem sajnos, Én csak annak a szívében tudok csendet, békét teremteni, aki legalább
szándékban vállalja azt, hogy benne a mennyország legyen. Tehát az, aki nemcsak mondja,
de hiszi is azt, hogy Engem valóban csak az fogad be magába, akinek életében abszolút első
lehetek. Akinek életében mindent és mindenkit nemcsak megelőzök, hanem felülmúlok!
Akinek életében sem gyermek, sem házastárs, sem szülő, sem rokon nem CÉL, csak ÉN!
Aki így vállal Engem, az természetesen azt is megtapasztalja, hogy közvetlen családi körének
elsősorban nem ő, hanem Én vagyok a Gondnoka!
24/2428
Aki létbe hívott téged saját szeretetéből, akaratod nélkül, nem tud üdvözíteni téged a te
hozzájárulásod nélkül! Ez azt jelenti, hogy van valami, amit a mindenható Isten sem tud
megtenni helyetted. Van valami, ami az örök boldogságodat illeti, és ez a valami rajtad
fordul: Át kell alakítanod gondolkodásodat! A gondolkodás-átalakítás vállalása nélkül
újjászületés nem létezik. Akkor vállalod ezt a gondolkodás-átalakítást, ha elfogadsz,
befogadsz Engem életedbe abszolút elsőnek. Ha elfogadsz Uradnak, Megszabadítódnak! Ha
azt a napot, amikor ezt megteszed, életed legnagyobb ünnepének nyilvánítod, amelyet
rendszeresen megünnepelsz nagy, benső, lelki pompával! Ha ezt megtetted, akkor mindent
megtettél! A többit az Isten végzi el benned!
24/2434
Aki nem fogad be Engem abszolút elsőként életébe, az előbb-utóbb nemcsak azt fogja
megtapasztalni, hogy mindenben van jó és mindenben van rossz is, hanem azt, hogy
mindenben csak rossz van!
24/2441
Ha a fenti két gyökérbajt feloldottad azáltal, hogy elfogadtál Engem abszolút elsőnek
életedben, akkor természetszerűen meg kell szűnnie a bőrbajnak, mert lelkedben kihúztad
léte alól a talajt!
Az első ellenkezés feloldása akkor valósul meg, ha megérteted magaddal, hogy nem az a
lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha ezt a kikezdhetetlen igazságot
valóságnak tudod megélni, akkor a bőrkiütéseidnek egyik gyökerét már eltávolítottad. Úgy
gondolom, hogy ez a könnyebb.
24/2448
Természetesen újjászülettél, ha elfogadtál Engem életedben olyannak, aki nemcsak megelőz
mindenkit, de felette is áll mindennek és mindenkinek, tehát, ha abszolút első vagyok
életedben.
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24/2453
Drága Gyermekem! Szíved ajtaja előtt állok és kopogtatok. Ha valóban beengedsz magadba,
tehát, ha lehetővé teszed azt, hogy abszolút első legyek életedben, tehát ne csak mindenki
előtt, hanem mindenki fölött legyen életedben a helyem, akkor a földi élet vándorlását meg
fogod tudni úgy élni, még ha pokol is van körülötted, hogy magadban a mennyországot
hordozod.
25/2459
Az újjászületés kegyelme mindig rendelkezésetekre áll! A te oldaladról vállalnod kell azt,
hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ez abból áll, hogy megbánva eddigi
botlásaidat, kijelented, hogy e pillanattól kezdve abszolút első vagyok életedben. Akkor
vagyok abszolút első, ha nincs második. Tehát nem eléje, hanem föléje helyezel Engem
mindennek és mindenkinek az életedben. Elhatározod, hogy Velem beszéled meg reggel
teendőidet, és azt is, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudnád a legnagyobb szeretettel
végezni. Este hálát adsz, hogy egész nap Velem lehettél, és megkérsz arra, hogy holnap is, ha
megéled földön a holnapot, legyek veled örömödben, bánatodban egyaránt.
25/2512
Egy gyülekezetről sem mondhatom azt, hogy az Én gyülekezetem. Csak azt mondhatom,
hogy mindegyik gyülekezetben ott vagyok azokban, akik Engem, Jézust abszolút elsőnek
fogadnak el életükben. Tehát azok életben vagyok jelen, bármelyik gyülekezetbe tartoznak
is, akik életében nem a gyülekezet a lényeg, hanem Én. Erről ugyanazt mondhatom el, mint a
párkapcsolatról. A gyülekezet ESZKÖZ és nem CÉL. Aki Engem, Jézust befogad, az szinte
kikerülhetetlenül gyülekezethez fog tartozni, de aki gyülekezetektől teszi függővé a Velem,
Jézussal kiépítendő kapcsolatát, az sem Engem, sem a megfelelő gyülekezetet megtalálni
nem fogja.
A párkapcsolat kezelése csak akkor egészséges, ha nem foglalja el az első helyet életedben.
Azért fontos ezt tudod, mert a párkapcsolat csak a földi életre vonatkozik, a földi élet pedig
nem cél, hanem eszköz arra, hogy az örök boldogság magját felfedezzétek és ápoljátok
magatokban.
Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házasságban élnek, és léteznek
boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A legritkább az, amikor a házastársak közül
mindkettő boldog. Azért olyan ritka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén
lemondott arról, hogy bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak
azok a házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mondani arról,
hogy egymást birtokolják. Azt, hogy hányan vannak ilyenek, könnyen meg tudnád számolni!
25/2530
Aki tudatosan Istent szerető, az biztos lehet abban, hogy nem válik ördögi machinációk
áldozatává. Istent szerető az tudatosan, aki nemcsak mondja, de éli, valósítja is azt, hogy
életében az abszolút első Én, Jézus, vagyok. Az Enyéimnek soha nem kell félniük attól, hogy
bárki is elrabolhatná őket Tőlem! De ahhoz, hogy valaki erkölcsi bizonyossággal Enyémnek
mondhassa magát, vállalnia kell az alázatnak nyitottságát és határozottságát. Tehát
nyitottnak kell lennie mindig a JOBB felé, és a meglátott jóért vállalnia kell keresztemet, az
üldöztetést a hatalmasok részéről, a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység megélését,
átitatva az okosság és óvatosság bölcsességével.
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25/2535
Engedd el lányodat, és engedj be Engem az életedbe, de az abszolút első helyre, mert
másképpen nem is tudok ott lenni. Nem az anyád, nem a lányod után, nem is eléjük, hanem
vagyok Én, aki mindennap megmondom neked, hogy aznap ki milyen sorrendben
szerepelhet életedben.
25/2537
Kétségeidet nem tudom eloszlatni, ha neked földi szellemi vezetőd van. Vagy Én vagyok a
szellemi vezetőd, vagy nem tudok rajtad segíteni. Vagy elfogadsz Engem Uradnak,
Megváltódnak, és akkor abszolút első helyre teszel az életedben, vagy nem tudok működni
az életedben, benned, vagyis nincs közünk egymáshoz. Engem nem lehet besorolni földi
szellemi vezetők közé, nem lehet velük egy sorba rakni, még akkor sem, ha köztük az első
helyre tennél. Azt mondtam nektek, amikor köztetek jártam, hogy 'Én vagyok az út, az
igazság és az élet!' Ez ma ugyanúgy érvényes, mint kétezer évvel ezelőtt. Ha Rám építed az
életedet, akkor majd küldök olyan testvéreket (tehát testvéreket, és nem vezetőket!), akikkel
együtt megtapasztalhatod azt, hogy ha 'ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor
Én ott vagyok közöttetek'.
25/2549
Nagyon nehéz lesz rajtad segíteni, majdnem lehetetlen, ugyanis te az életedben az Én
helyemre, tehát Jézus helyére, fiadat állítottad. Amíg ez így van, addig valóban igaz az, amit
írtál: 'Hiába kérem az Úristent, nem tud segíteni rajtam, sem a Szentek, sem élők, sem
holtak'. Nem fiadért és családjáért kellene tudnod mindenről lemondani, hanem Értem!
Amíg meg nem térsz Hozzám, amíg abszolút első nem leszek az életedben, addig bizony az
Ég nem tud veled mit kezdeni, és te sem fiaddal.
26/2557
Azért kerülhettél lelki, szellemi válságba, mert nem ott vagyok az életedben, ahol a helyem
lenne. Vagyis nem vagyok az életedben az abszolút első helyen. S ezzel már el is árultam az
egyetlen megoldást:
Tegyél Engem abszolút első helyre az életedben! Ha másképpen keresed a megoldást
életedre, mindenképpen csak tüneti kezelést kaphatsz, azt is csak átmeneti időre. Csak akkor
tudsz abszolút első helyre tenni az életedben, vagyis akkor tudsz megtérni, ha megismersz
Engem olyannak, amilyen vagyok, s Én a leghitelesebben az evangéliumaimból vagyok
megismerhető.
26/2560
Aki az Enyém, tehát akinek életében abszolút első helyen állok, az csakis munkatársam lehet,
hiszen a reggeli imájában naponta adok neki tennivalókat a gyakorlati szeretet élése terén.
26/2567
Keresni mindig érdemes, de csak Engem, Jézust! Hidd el, aki Engem, Jézust választ a maga
számára abszolút elsőnek, tehát olyannak, akit soha senki meg nem előzhet, annak életébe
mindig elküldöm azt, aki Felém segíteni fogja őt. De csak, ha Én, Jézus abszolút első lehetek
életében!
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Minden földi párkapcsolatnak elsődleges célja az, hogy egyre jobban Hozzám segítsék
egymást. Ha nem vállalják ezt, akkor eleve halálra ítélt a kapcsolatuk. Engem sem kikerülni,
sem helyettesíteni nem lehet a boldogságotok területén! Aki adni tud minden
körülményben, az gyarapszik a boldogságban (Márk 4; 24-25). Ha eszerint élsz, soha nem
leszel egyedül. Az Én Lelkem a kapcsolat lelke, és Isten szükségszerűen közösség! Ha egy földi
kapcsolat megszakad, ilyenkor Én, Jézus, mindig az elhagyottal maradok!
26/2579
Az az alapproblémád, hogy még mindig nem Engem, s a Tőlem tanultakat teszed az első
helyre. Az Én tanításomat kellene nagyon mélyen, alaposan a magadévá tenni, legalábbis
nagyon intenzíven elkezdeni (mert ha elkezded, akkor látni fogod, hogy életed végéig fog
tartani, vagyis állapotszerű tanuló leszel), s nem az eddig tanult szellemi módszerekből és
gyülekezeti szabályokból, tanításokból összegyúrni valamit. Állj neki nagyon komolyan,
átelmélkedve, átimádkozva az evangéliumaim tanulmányozásának, vagy/és a HANG
köteteknek, ismerj meg Engem, és kötelezd el magadat mellettem! Ha ezt teszed, akkor majd
újra megtalálod szíved békéjét, újra tudsz meríteni az erőmből. Azt nyilván tudod, hogy nem
Én vontam meg tőled kegyelmemet, hanem te keresed másutt, másban a boldogságodat. Az
Én kegyelmemből, erőmből csak az tud nap, mint nap megtapasztalhatóan meríteni, akinek
abszolút első vagyok az életében, vagyis aki átadja magát Nekem, akinek szívében otthonra
lelek, mert vállalja az áldozatos szeretet útját, azt az Utat, amelyet földi életem során
bemutattam nektek. De ez az ÚT nem mixelhető más szellemi módszerekkel, áramlatokkal.
Más tanítások csak annyiban férnek bele, amennyiben megegyeznek vele.
26/2596
Légy továbbra is okos és óvatos! Amit értelmeddel és az Én evangéliumaimmal nem tudsz
alátámasztani, azt soha ne fogadd el iránymutatónak! Sokkal jobban szeretlek és szeretek
mindenkit annál, semmint hagynám, hogy zsákutcába kerüljenek enyéim a nagy
Megtévesztő ügyeskedése által! Csak ott vagyok tehetetlen, ahol nem fogadnak be Engem,
Jézust, abszolút elsőnek.
26/2602
Természetesen van reményed arra, hogy végleg a mennyek országának lakója maradj. Aki
elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, tehát az, aki életében abszolút első
lehetek, annak nem kell tartania attól, hogy elveszítheti azt a boldogságot, amelyet a Velem
kapcsolatos színről színre látás jelent.
Magadnak azzal bizonyítod, hogy elfogadtál Engem abszolút elsőnek, ha örömmel és
rendszeresen foglalkozol Velem imában és tanulásban egyaránt. Ezek nélkül csak üres
formáság, tartalom nélküli kijelentés az, hogy Én abszolút első vagyok.
26/2605
Felbonthatatlan házasság csak két valóban megtért, Engem, Jézust, abszolút elsőnek
elfogadott kapcsolat esetén feltételezhető.
26/2613
Az újjászületés feltétele az, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megmentődnek. Ez a
gyakorlatban annyit jelent, hogy amikor e szándékodat kifejezted Előttem, Jézus előtt, attól a
pillanattól kezdve reggeli imáidban megbeszéled Velem, hogy mire kell használod az idődet,
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szeretetedet. Vagyis azt, hogy mit kell tenned, és hogyan kell tenned azt, amit tenned kell az
elinduló napon. E pillatattól kezdve egyre jobban meg akarsz ismerni a Bibliában található
evangéliumaim alapján. E pillanattól kezdve abszolút Elsőnek kell lennem a te éltedben. Ez
azt jelenti gyakorlatilag, hogy konkrét formában nincs második, mert midig Én mondom meg
neked, hogy mit kell tenned.
26/2614
Hidd le, hogy Én, Jézus, azok számára, akik abszolút elsőnek állítanak be Engem életükbe, a
körülményeiknek is az Istene vagyok. Olyan nincs, hogy elhagytam volna valakit, aki hű
maradt Hozzám! Én, Jézus, csak jobb lehetek mindenkinél és nem rosszabb!
26/2620
Mindaddig harmóniát tudok biztosítani szívedben, amíg engeded, hogy abszolút első legyek
életedben. Ez nem függhet sem szüleidtől, sem másoktól. De azt, hogy kettőtök kapcsolata
mennyire lesz harmonikus, az mindkettőtöktől függ. E téren nem jósolhatok, mert nincs
eleve elrendelés!
26/2622
A lélek gyógyulásánál fontosabb nincs a világon! Erre kell tennie mindannak életét, aki
befogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Ez a megtérés. Ennek lehet
következménye a testi gyógyulás is, de a testi gyógyulásnak sohasem lesz következménye a
lélek gyógyulása. A lélek gyógyulása csak annak a következménye lehet, hogy valaki Engem,
Jézust, mint abszolút elsőt fogadott be életébe!
Szó se lehet arról, hogy bárkinek is el kellene hagynia a családját azért, hogy Velem jobban
EGY tudjon lenni! Csak arról lehet szó, hogy a családot nem szabad előnybe részesítni az Én
rovásomra. Sem téged, sem a világot nem a családod szenteli meg, hanem Én, Jézus! De a
családod az egyik legjobb tükör arra, hogy helyes önismeretre juss. A családban lehull az
álarc. Családban nem lehet sokáig senkinek megjátszania magát! Elsősorban mindenki olyan,
amilyen a családjában. Aki nem tanult meg saját családjában helyesen szeretni, az nem képes
erre másutt sem! Az Én Lelkem a kapcsolat Lelke. Az elhagyás a Szétdobálónak, tehát a
Diabolosznak a műve. Ne higgy azoknak, akik családod elhagyását duruzsolják füledbe!
26/2646
A boldogság olyan benső béke, amelyet csak Én, Jézus, adhatok meg, és adok is annak, aki
abszolút elsőnek vállal Engem az életében. Tehát nincs második! Tehát Én mondom meg,
hogy ki az, akiért a földön éled kell!
A te szereteted nagyon tiszta. A tiszta szeretet a földön mindig kereszteket hordozó szeretet.
Te naponta megtapasztalhatod, hogy a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.
27/2723
Én, Jézus, felnőttként nem is neveztem anyámat anyámnak. Asszonynak mondottam, s ez
nem a szeretetlenségnek, hanem a benső szabadságomnak jele volt. Annak a szabadságnak,
amely kell, hogy mindenkit jellemezzen, ha azt akarja, hogy Isten abszolút első legyen az
életében (2. Kor. 3;17).
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27/2743
Szívesen segítek neked, de csak akkor, ha abszolút Elsőnek fogadsz el Engem, Jézust,
életedben. Tehát akkor, ha nincs második, vagyis, nem besorolásba részesülök, hanem
mindenek-fölöttivé válhatok benned. E nélkül tehetetlen vagyok veled szemben.
27/2744
Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben lehetséges, akikben,
mint a napraforgó természetében lévő adottság, mely szerint akkor is a Nap felé mordul, ha
borult az ég, a lélek mélyén akkor is abszolút első helyen állok, tehát nincs második, ha
bármiféle szellemi áramlatok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi
teremtényekkel (Buddha, Krisna, Mohamed, stb.).
A döntő mindenképpen a Velem, Jézussal való lelki, szellemi egység! Bármelyik egyházhoz
sorolódtok be, ha Engem, Jézust képviselitek, sorosomat vállalnotok kell. E sorsomat
elsősorban annak az egyháznak vezetői fogják biztosítani számotokra, amelybe
betagozódtatok a keresztség által.
27/2757
Feltétlenül fontos, hogy az újjászületés vágyát tápláld magadban. Ezt azáltal éred el, ha
elhiszed, hogy ÉN, Jézus, feltétlenül megadom neked az újjászületés kegyelmét, ha te
elfogadsz Engem, a te Jézusodat, uradnak, megszabadítódnak. Jelölj ki magadnak egy
számodra szimpatikus dátumot, s e napon ajánld föl magadat Nekem, s jelentsd ki imában,
hogy elfogadsz Engem, Jézust, abszolút elsőnek, tehát átadod Nekem életed irányítását. E
nap legyen életed legnagyobb ünnepe, mert ha te megtetted a magadét, akkor feltétlenül el
kell hinned, hogy Én szintén megteszem a Magamét, tehát megvalósítom benned az
újjászületés csodáját!
28/2806
Ti azért születtetek meg a földön, hogy segítsétek egymást közelebb jutni Hozzám, Jézushoz.
Kivétel nélkül minden emberi kapcsolat erre való! Az élettársi kapcsolat nehezen illeszthető
bele abba a vonalba, amelyben Én, Jézus az abszolút első vagyok!
28/2859
A másik ilyen alapigazság a következő: A világon senkinek sem függ a boldogsága a másik
embertől. Nem, mert Isten volt olyan bölcs a teremtés hajnalán, hogy minden embert,
minden szellemi lényt, Önmagára teremtett! Benne senki nem csalódhat, de nemcsak ki van
téve, hanem feltétlenül és szükségszerűen csalódik az, aki nem Istentől várja életének boldog
beteljesülését, már itt a földön! Ez semmiképpen sem zárja ki azt, hogy segítenetek kell
egymást abban, ami Istenhez egyértelműbben közelebb vezet benneteket, s egymást is
segítsétek, és elégítsétek ki, amennyire erre képesek vagytok! De igenis kizárja azt, hogy
boldogtalanná válhasson egy ember egy másik ember miatt! Minden ember csak az által
válhat boldogtalanná, ha nem Isten az ő számára az abszolút első!
28/2888
Az otthon-tartózkodásodat nehezíti nagybátyád, aki szintén TÉNY! Te nem lehetsz bűnrészes
vele szemben sem! Tudatosan nem segítheted őt anyagilag mindaddig, amíg úgy ítéled, hogy
nem akar a becsületes emberek útjára lépni. Ha ezt nem tudod elérni, akkor vállalnod kell
azt, hogy albérletbe menj! Ezt vállalnod kell akkor is, ha ezzel fájdalmat okozol mind
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anyádnak, mind nagybátyádnak. A legfontosabb az, hogy Én, Jézus, abszolút első legyek
életedben. Ahol nem vagyok abszolút első, ott nem is vagyok jelen!
29/2919
A harmadik pedig az, hogy tedd ünneppé magad számára azt a napot, amikor tudatosan
elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Ez úgy történik, hogy kiválasztasz
magadnak egy kedves napot, dátumot, s legalább egy negyedórát arra szánsz, hogy
elmondod Nekem eddigi életedet, megbánva vétkeidet, s felkérsz, hogy foglaljam el azt az
abszolút első helyet szívedben, amely Engem, Jézust, mindenek fölé helyez benned! Tehát
vállalnod kell, hogy mindig Én, a te Jézusod irányítson téged, vagyis, nincs második, vagyis Én
mondom meg e pillanattól kezdve, hogy mivel, kivel kell foglalkoznod!
29/2930
Drága Gyermekem! Ha örökre együtt akarsz lenni azzal, azokkal, akiket szeretsz, akkor
mielőbb fogadj be Engem, Jézust, életedben abszolút elsőnek! Tehát olyannak, aki mellett
nincs második, illetve, Aki mindig meg tudom mondani neked, hogy mi a teendőd! Fogadj hát
el Engem, Jézust, ilyen uradnak, megszabadítódnak!
29/2935
Első kérdésedre tehát tömören azt kell válaszolnom, hogy feleséged szempontjai nem
lehetnek számodra szempontok, amikor Rólam, az Értem végzett munkádról van szó! Én,
Jézus, vagy abszolút első vagyok valakinek az életében, s ez azt jelenti, hogy nincs második,
vagy nem is vagyok ott jelen!
29/2948
Mindenki csak Általam, Velem és Bennem tud együtt maradni örökre embertársával! Ha ezt
megérted, akkor megérted azt is, hogy Én, Jézus, vagy abszolút első vagyok valaki életében,
vagy nem is vagyok ott! Ez Részemről nem önzés, hanem az egyetlen és legnagyobb szeretet
megnyilvánulása irányotokban, hogy valóban boldoggá tudjalak tenni benneteket.
Boldogságotok egyetlen forrása, tartalma és célja csak ÉN, JÉZUS lehetek! Minden és
mindenki ESZKÖZ arra, hogy ez megvalósuljon!
A te Jézusod által képviselt IGAZSÁG, tehát az Én jelenlétem a te szerelmi kapcsolatodban
csak akkor válik igazi szerelemmé, ha mindketten, elsősorban nem egymást, hanem Engem,
Jézust választjátok földi életetek legfőbb partnerének. Bárki, aki mást Elém, Jézus elé helyez,
nemcsak Hozzám nem méltó, de nem méltó önmagához sem, mert Isten minden emberi
kapcsolatot, és főleg a szerelmi kapcsolatot arra rendelte, hogy irántatok való szerelmét
viszonozzátok! Ez pedig csak akkor történik meg, ha minden emberi kapcsolatban
felismeritek azt, hogy ESZKÖZJELLEGŰ! Eszköz, amelynek feladata az, hogy Hozzám Jézushoz
juttasson egyre közelebb benneteket!

29/2950
Látomásod erősíteni akarja benned azt, hogy Isten, aki égnek és földnek ura, olyan VALÓSÁG,
akivel nemcsak számolnotok kell, de abszolút elsőnek is kell elfogadnotok Őt életetek
irányítására!
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29/2978
A beavatások és az ellenbeavatások, az egyházak és az ellenegyházak, az ilyen, meg olyan
mágiák, ezek inkább ártanak, mint használnak mindaddig, amíg valaki életében Én, Jézus,
nem vagyok az abszolút első.
Ha valaki életében abszolút első vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás,
akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De
csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem
Engem, Jézust!
29/2994
Ne csak létét fogadjátok el Teremtőtöknek! Velem foglalkozva, jussatok olyan önismeretre,
amely egyben szinkronban van a helyes istenismerettel is, s így váljék ez az Általam
elmondott, megélt, nektek bemutatott mennyei Atya (János 14; 9), abszolút elsőnek
életetekben. Akinek életében Isten nem abszolút első, ott nincs is, nem is lehet jelen
boldogító módon annak ellenére, hogy minden szellemi lényben így van jelen. Azért nem
lehet így jelen annak ellenére, hogy így van jelen, mert az illető nem nyitott erre a boldogító
módon jelenlévő Istenre. Objektíve tehát benned is jelen vagyok boldogító módon, de
szubjektíve e jelenlétem a te irányomban vállalt nyitottságodtól függ. Te Nélkülem képtelen
vagy boldoggá válni, vagyis képtelen vagy örök értékeket biztosítani magad számmára. Én,
Jézus, nélküled, a te nyitottságod nélkül, képtelen vagyok téged boldoggá tenni.
Amíg valaki az első gombot nem jól gombolja be, addig a többi sem kerülhet megfelelő
helyre. Az első gomb pedig az Istennel történő, élő kapcsolat! Minden más kapcsolat, így a
házastársi kapcsolat is, csak ennek függvényében kezelhető!
30/3094
Csak azzal tudok együtt dolgozni, aki állapotszerűen törekszik megélni élő kapcsolatát Velem,
Jézussal! Senki életében nem vállalhatok mellékszereplést. Vagy abszolút első vagyok, vagy
nem is vagyok ott. Akkor vagyok abszolút első, ha nem egyszerű útitársad vagyok, hanem
átadod Nekem a kormányt!
30/3123
E valóságnak felvállalása csak akkor lehetséges, ha abszolút első lehetek életedben. Tehát
akkor, ha nincs második! Vagyis, ha döntéseid következtében béke költözik a szívedbe.
31/3183
A hála érzését az a felismerés táplálja, hogy Én, Jézus, amint eddig, úgy a jövőben is,
gazdagítani, szeretetben tisztítani és erősíteni akarlak téged. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam
tenni, a hangsúlyt arra kell tenned, hogy Mellettem, Jézus mellett akar minden áron
kitartani! Ha nem Engem teszel abszolút első helyre - vagyis, ha nem ismered fel, hogy
Hozzám viszonyítva nincs második -, akkor nem tudom álmomat megvalósítani veled
kapcsolatban! Nem tudom megtenni, hogy boldog légy!
31/3223
Pontosan így, aki Hozzám, Jézushoz akar tartozni, annak feltétlen feltétele az, hogy képes
legyen mindennek hátat fordítani Értem (Lukács 14; 28-33)! Mondtam azt is, hogy csak az
szeret Engem, aki számára abszolút első vagyok, tehát akinek életében Velem kapcsolatban
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nincs második. Ezt azzal példáztam, hogy még a vérségi, a családi kötelék fölé is helyeztem
Magam (Máté 10; 37-39).
32/3333
Csak olyankor jelent problémát az emberekben történő csalódás, amikor nem Értem,
Jézusért tetted azt, amit tettél! Az ilyen csalódás nagyon helyén való, mert megment téged
attól, hogy elrontsad további életedet. Minden olyan élet elromlik, ami nem Rám, Jézusra
épül! A SZIKLA egyedül Én, Jézus, vagyok! Azok, akik kétezer év után sem vállalják, hogy Én,
Jézus, abszolút első legyek életükben, feltétlenül meg fogják tapasztalni, hogy Nélkülem
senki a világon boldog nem lehet!
32/3345
Az ELSŐ GOMB tehát a döntő! Vagy abszolút első lehetek valaki életében, vagy nem is
vagyok ott! Csak annak lehetek abszolút első, aki élő hittel hiszi, hogy ő az örökkévalóság
gyermeke, s ezért mindent, ami problémaként jelenik meg földi életében, e kérdés
mérlegére tesz: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' Magad fogsz legjobban megdöbbenni,
hogy milyen hamar véget ér földi életed!
Amíg valaki az első gombot nem gombolta jól be, addig teljesen fölösleges a többivel
győzködnie!
32/3360
Amíg tehát, legalább elvben, nem lehetek abszolút első életedben, vagyis olyan, akivel senki
nem rivalizálhat (nincs második, mert Én, Jézus nem sorba állok szíved ajtaja előtt!), addig
nem tudom ráirányítani benső látásodat arra a békére, boldogságra, amely nem más, mint az
Én jelenlétemnek másik neve!
33/3400
Csak az az újjászületett, aki bizonyos abban, mert eldöntötte, hogy számára Én, Jézus,
abszolút első vagyok!
33/3401
Isten vagy abszolút első valakinek az életében, vagy nincs is jelen. Isten nem ópium, nem
bódítószer. Isten a hazataláltság! Nem eszköz arra, hogy teremtményei Őt felhasználva, saját
mulandó problémáik rozsdáit tisztogassák Vele, hanem egyedüli értelme minden szellemi
teremtmény életének!
33/3439
Áldás és áldozatvállalás együtt járnak. Társad csak olyan lehet, aki a te számodra sem,
önmaga számára sem képes mennyországgá tenni a földi élet poklát. Ha akarod, akkor
feltétlenül találsz társat magadnak, de számolnod kell azzal, hogy arra a boldogságra,
amelyre teremtett téged is a Teremtő, csak Általam, Velem és Bennem, Jézusban juthat el
mindenki. Az erőforrás is és vágyaitok beteljesítője is, Én vagyok! Az, aki Engem, Jézust, nem
tud elviselni, hogyan tudná elviselni azt, aki Nálam tökéletlenebb?! Engem, Jézust pedig csak
az visel el, aki tudatosan vállalja azt az értékrend változtatást, amely alapján abszolút első
lehetek az életében.
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34/3485
'Tanuljatok Engem, Jézust!', amint a HANG 27-dik kötetében olvasható. Nekem most már ez
a tanulás a legkedvesebb. E nélkül nem tudnám megvalósítani, hogy Jézus legyen abszolút
első az életemben, és hogy a lélek gyógyulását kell előtérbe tenni, s aztán jöhet csak a testé.
Most kezdtem el a HANG első kötetének harmadszori olvasását. Most már jobban
megértem, hogy mit jelent Jézust ÚT-ként vállalni.
34/3501
A tanulékonyság feltétele az a nyitottság, amely élő hittel hisz Bennem. Hited akkor élő, ha
tudod, hogy erőm, bölcsességem mindig rendelkezésedre áll, tehát mindaddig sziklaalapon
állsz, amíg Én, Jézus, abszolút első vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút első, ha sem
elméletileg, sem gyakorlatilag, nincs második. Vagyis, mindig Én, Jézus mondhatom meg,
hogy mit kell tenned.
34/3536
Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárkihez jobban ragaszkodik, mint Hozzám,
Jézushoz, az bálványimádó, s így semmiképpen sem lehet boldog, nem élheti át azt a
szívbékét, amelyet csak Én, a te Jézusod adhat meg annak, aki számára Én, Jézus, nemcsak
első, de abszolút első vagyok!
Abszolút első az, aki nem ismer olyat, hogy van második. Abszolút első az, aki mindenkor
megmondja, hogy most ki és mi következik! Én, Jézus, nemcsak nem vagyok hajlandó, de
nem is tehetem meg, hogy bárki életében, mint első, libasorba álljak másokkal. Nem! Én,
Jézus, kell, hogy fölötte legyek mindennek és mindenkinek. Ez jelenti az, hogy abszolút első
vagyok.
34/3571
Nem ajánlom, hogy bármiféle gyógyásztársasághoz elkötelezd magad! Csak annak az
életében lehetek jelen, aki abszolút elsőnek fogad el Engem, Jézust. Tehát csak ott vagyok
jelen, ahol egyértelműen Én, Jézus, lehetek az irányító! Az általad említett társaság, mint
tudod, nem tartozik ezek közé!
34/3604
Drága Gyermekem! Már oly sokszor leírattam médiumommal ezt az igazságot: Veletek és
értetek mindent, de nélkületek semmit! Vagy abszolút első vagyok valakinek az életében,
vagy nem is vagyok ott! Abszolút első annak az életében vagyok, aki életében nincs második!
Sem gyermek, sem társ, sem emberi tekintetek! Abszolút első annak az életében vagyok, aki
engedi, hogy fenntartás nélkül irányítsam. Az engedi ezt meg, aki naponta és komolyan
foglalkozik Velem akár az Evangéliumaim alapján, akár HANG könyvek alapján!
Az első köteléket úgy tudod felszámolni, ha tudomásul veszed, hogy gyermekeiddel csak úgy
bánhatsz, ahogy az, akivel együtt élsz, kívánja. Ez természetes velejárója volt annak, hogy
hozzá költöztél.
35/3617
Mondhatod magadat bukott angyalnak is. De szomorkodnod csak addig van okod, amíg
Engem, Jézust, nem fogadsz el életedben abszolút elsőnek! Akkor vagyok abszolút első, ha
állapotszerű irányítód lehetek.
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35/3722
Részetekről az újjászületés elsősorban nem érzelem, hanem értelem és akarat kérdése. Én,
Jézus, amikor jónak látom, érzelmileg is bizonyosságot adok arról, hogy újjászülettél. De nem
ez a fontos, hanem az, hogy tudatosan, mint abszolút elsőt vállaltál Engem életedben.
Az, aki Engem, Jézust, elfogad urának, megszabadítójának, tehát életében az ELSŐ helyre
állít, biztos lehet abban, hogy a maga részéről mindent megtett a saját újjászületése
érdekében.
36/3792
Mivel a földi élet maga a problémaerdő, ezért abból kimenni nem lehet, de lehet föléje
emelkedni. Ezt indítja el az első gomb jól begombolása, vagyis Isteneddel történő élő
kapcsolatod megteremtése. E 'teremtés' Isten részéről már megtörtént, mert te most is
Általa VAGY! A te részedről akkor történik meg e 'teremtés', ha személyes döntéssel
befogadod Istent életedbe, mint abszolút elsőt! Vagyis nincs második, illetve mindig azt kell
tenned, amit Ő akar. Ő pedig mindig azt akarja, ami a te szíved békéjét célozza meg.
Meg kell tanulnod, hogy a földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Amint
ezt tanulgatod, csodálkozva fogod tapasztalni, hogy bizonyos értelemben 'élvezet' is. Vagyis
azt, hogy jónak lenni jobb, mint nem jónak lenni!
36/3799
Az anyagi javakról történő lemondás csak akkor van a helyén, ha az következmény, illetve, ha
az együtt jár azzal, hogy Istent abszolút első helyre teszi valaki az életében. Isten tehát nem
úgy kerül valakinek életében az első helyre, hogy mindenről lemond, hanem fordítva! Aki
első helyre teszi Istent életében, az igyekszik megszabadulni minden olyan fölösleges
tehertől, amelyet anyagi javaknak lehet nevezni.
Az ember, csakúgy, mint az Isten, társas-lény! Elsősorban Istenével kell, legyen TÁRSAS
kapcsolatban a Szentlélek által, és ettől az Istenétől kell kapnia azt a szerepet, feladatot,
ugyancsak a Szentlélek által (ez a LÉLEKKERESZTSÉG), amelyet csak közösségben másokkal,
lehet megélni. Annak a szeretetnek kibontakoztatása, amelynek tartalma az önátadás, csak
akkor lélekemelő, ha a végső CÉL (boldog örökkévalóság) mindenek elé helyezése mellett,
közös feladatok elvégzésére vállalkoznak azok, akik egymással is összhangban akarják e
végső CÉLT magukban tudatosítani.
Akikkel ez már megtörtént, azok szítsák fel újra magukban ezt az első kegyelmet, aki pedig
még nem élte át a pünkösdi istenélményt, az higgye el, hogy nemcsak van ilyen, de ez
nélkülözhetetlen is ahhoz, hogy élő közösségekben, gyümölcsöt teremjetek, maradandó
gyümölcsöt, a Szentlélek által!
37/3893
Isten vagy abszolút Első valaki életében, vagyis nincs második, mert minden más személy,
esemény, körülmény eszköz ehhez, vagy Isten nem is lehet jelen boldogító módon.
A külső körülmények, s elsősorban maga a házasság, nagyszerű lehetőségeket nyújt felétek
arra, hogy egyrészt helyes önismeretre jussatok, másrészt arra, hogy felébredve ábrándjaitok
bódulatából, Istent válasszátok, mint CÉLT, egyedüli boldogságotok forrásául.
37/3904
Az Isten is időigényes! Tehát komolyan kell foglalkoznod Velem! Érted és veled mindent, de
helyetted semmit! Ha komolyan törekszel arra, hogy problémáidra értelmet megnyugtató
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választ kapj, akkor ezt megkapod Tőlem. De ehhez vállalnod kell, hogy életedben ne csupán
első, hanem abszolút első legyek. Ott vagyok abszolút első, ahol nincs második, vagyis, Én
mondom meg, hogy kinek és minek kell következnie (Mt. 16.26). A gyakorlatban ennek
felmérése, a reggeli és az esti ima tartalma kell, hogy legyen. Ezt legalább szándékvilágodban
el kell fogadnod! Csak így tudok benned boldogító módon jelen lenni. Hidd el, minden belül
dől el! Egyedül nem mész semmire, de Velem, mindenre képes leszel, ami az előbb említett
benső harmóniádat illeti.
37/3991
Az igaz, hogy a földön élni egyedül nem lehet. Minden ember rászorul más emberekre. Ezt
nem csak testi értelemben mondom. Szellemi, lelki értelemben is igaz ez az állítás.
Személyiséged csak másokkal történő kapcsolatodban tud kibontakozni. De ehhez nem
szükségszerű az, hogy az a másik ember házastárs legyen. Egy jó barát, és minden olyan
embertestvér, aki számára Én, Jézus, abszolút első vagyok, alkalmas arra, hogy
személyiségek, Irántam szeretetben élő személyiségek érlelődjenek ki általa. A választás
mindenképpen rajtad áll!
37/3992
Ne gondold, hogy, akik életükben abszolút Elsőnek állítják maguk számára az Istent, azok
elrugaszkodnak a földtől, a realitásoktól!
38/4047
Te mindenképpen 'mennyasszonyom ' vagy, mert tudatosan befogadtál az életedbe! Szó sem
lehet tehát arról, hogy a házasságban valaki ne lehetne az Én, a te Jézusod mennyasszonya,
ha életében abszolút Elsőnek fogadott el Engem. Annak az életében vagyok abszolút Első,
aki arra törekszik, hogy Én, Jézus, az Én Lelkem irányítsa az életét. Ennek mellőzhetetlen
feltétele a reggeli ima!
38/4100
Kapcsolataidban az Istennel, Velem, Jézussal való kapcsolatod a döntő. A többi mind csak
eszköz arra, hogy Velem, a te Jézusoddal egyre elmélyültebb, egyre boldogítóbb legyen a
kapcsolatod. Ha valaki a tengeren hányódva olyasmibe kapaszkodik, ami szintén a tengeren
hányódik, hát nem sokra megy. Én, Jézus vagyok az a SZIKLA, aki azért élek benned, hogy
Belém vesd reményed horgonyát. Csak az menekül meg a csalódásoktól, akinek életben nem
csupán ELSŐ, hanem abszolút első vagyok. Ez azt jelenti, hogy nincs második. Illetve,
mindenkor Én mondom meg, hogy kit, mit, és hogyan használj a földi életben annak
érdekében, hogy benső békédet biztosítani tudjam!
38/4121
Tehát szeretnék segíteni neked, de ezt csak akkor tehetem, ha erre nekem lehetőséget adsz.
Akkor adsz nekem erre lehetőséget, ha abszolút első lehetek az életedben. Annak az
életében vagyok abszolút első, akinél nincs második. Illetve, akinek Én, Jézus, mondhatom
meg, hogy kivel, mikor, mit tegyen.
39/4136
E második kérdésedre is hasonló választ kell adnom, mint adtam az elsőre. A szellemi lények,
tehát egyetlen ember sem lehet játékszere, csupán szórakoztató partnere a másiknak!
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Minden ember életének az a célja, hogy segítője legyen embertársának abban, hogy Én,
Jézus, abszolút elsőként, tehát CÉLKÉNT szerepeljek mindenki életében.
Minden személlyel, tárggyal, eseménnyel szemben visszautasítóan kell viselkedned, ha azt
veszed észre, hogy ezek bármelyike el akar távolítani téged Tőlem! Ezzel a
magatartásoddal igazolod azt, hogy abszolút Első vagyok életedben!
39/4158
Aki a tűzzel játszik, az előbb-utóbb meg-, sőt elégeti magát. Csak annak vagyok valóban
abszolút első az életében, aki nem kacérkodik olyan szavakkal, viselkedési formákkal,
kívánságokkal, amelyekről maga is tudja, hogy súlyos és káros következményekkel járnak, ha
uralomra, irányító szerephez jutnak.
39/4204
Az imádás annyit kell, hogy jelentsen részedről, hogy ÉN, a te Jézusod valóban abszolút első
vagyok! Tehát a szó legszorosabb értelmében nincs MÁSODIK! Én, Jézus mondom meg, hogy
ki és mi következik, mint feladat életedben. Én mondom meg tehát azt, hogy naponta mi a
teendőd!
39/4208
Nem adtam példát a Mária-tiszteletről sem. Azért nem adtam, mert részben tudtam, hogy
aki Engem szeretni fog, az tisztelni fogja anyámat is. Másrészt nekem Édesanyámmal
kapcsolatban olyan példát kellett adnom, hogy ti hogyan viselkedjetek saját édesanyátokkal
kapcsolatban. Vagyis fel kellett hívnom a figyelmeteket arra, hogy nem a vérkapcsolat a
legfontosabb kapcsolat, amelyért élni-halni kell, hanem az a kegyelmi kapcsolat, amely
Istenhez, mint Abszolút elsőhöz kell, hogy kössön benneteket.
40/4259
Ha számodra Én, Jézus vagyok az abszolút első, akkor, ha szükséges, feltétlenül meg fogod
találni azt a társat, aki mint tükör és erőforrás, segíteni fog téged és te is őt egyre jobban
abban, hogy kibontakozzatok - természetesen áldozatok árán - a boldogság útján.
Az, aki Engem elfogad, befogad életébe, mint abszolút elsőt, feltétlenül megtalálja szíve
békéjét, boldogságát már itt a földi életében is! Abban a földi halál nem okoz minőségi
változást. Csak látáskülönbséget él meg a halála pillanatában. Itt a Földön hitben élte meg a
benső békéjét, tehát boldogságát (a HIT óriási erőforrás!), a halála után ez egy olyan
tapasztalati valósággá válik, amelyben már nyoma sincs az áldozattá válás szenvedésének.
Tudatosan csak akkor érezheti jól magát egy ember a mulandóság árjában, ha tudatosan
örök, tehát soha el nem múló érték birtokosának tudja magát. Ilyen érték csak egy van, az
Általam, a te Jézusod által elmondott, és bemutatott szeretés (János 13.34). Mivel ez gyakran
áldozatvállalással jár együtt, sokan nem teszik fel maguknak e kérdést: 'mi ez az
örökkévalósághoz képest?', inkább a bódultság felé szoktatok fordulni. Ezt olyan
vehemenciával teszik egyesek, hogy még a halál utáni életet is képesek tagadni, csak ne
kelljen lelkiismeretükre hallgatni. Márpedig boldogságra azért vagytok teremtve, mert Isten
boldogságára, tehát Istenre vagytok teremtve. Mindennél fontosabb tehát ennek az első
gombnak a jól begombolása. Az, aki erre nem ügyel, az társ nélkül vagy társsal, csak vergődni
fog földi életében, s úgy megy el innen, hogy nem teljesítette feladatát.
Az élő hit, lehet bármilyen nagy és mély, csak homályos látást eredményez. A színről színre
látás szétfeszít minden keretet, ezért kibírhatatlan a tér, idő kereteiben élő ember számára.
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De megcélozni EZT kell! Ez ad boldogságot, belső békét az élő hitben élő ember számára.
Azok, akik nem hitből és nem hitben élnek, nem lehetnek boldogok, csupán a bódultság
bizonyos fokait élik át. Semmiféle pótcselekvéssel nem pótolható az Istennel való élő
kapcsolat!
40/4290
Nem elég még az sem, ha valaki fájlalja egyes helytelen döntéseit. Az igazi bánat mindenkor
azt a teljességet, azt a pálfordulást hordozza magában, amely arról tanúskodik, hogy
abszolút első lettem az illető életében. Vagyis nincs második (Mt. 10.37). Ez természetesen
áll a házastársra is!
Isten senkit nem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önmagára teremtett. Aki
Érte él, az megházasodik, ha ezt a szerepet, feladatot kapta Istentől, és nem házasodik meg,
ha nem azt a szerepet kapta Istentől. A másért élést, tehát a szolgáló szeretet megélését
bárki, bárhol fel tudja vállalni Értem, Jézusért, ha valaki ezt akarja. Az igazi szeretet
elsősorban nem élvezet, hanem olyan áldozat, amelynek felvállalása megfelelő szívbékét
biztosít. Istent nem lehet félszívvel szeretni. Nem lehet két úrnak szolgálni! Nem arról van
szó, hogy nem szabad, hanem arról, HOGY NEM LEHET!
40/4294
Vagy Általam, Velem és Bennem oldjátok meg életeteket, vagy nem lesz soha megoldott
életetek! Vagy abszolút első helyre kerülhetek életetekben, vagy nem lehetek ott hatékony
módon!
40/4334
Én, Jézus végtelenül hűséges vagyok! Nálam mindenkor megtalálod igazi otthonodat, mert
szerető szívem nyitva áll az előtt, aki valóban Hozzám akar tartozni. Az akar valóban Hozzám
tartozni, aki lehetővé teszi azt, hogy abszolút első legyek az életében. Vagyis úgy legyek első,
hogy nincs második. Úgy legyek az első, hogy Én mondhassam meg mindenkor, amit tenned
kell! Én akkor tudom tisztán hallatni hangomat, ha rendszeresen olvasod az
evangéliumaimat, ha van olyan közösséged, ahol mindenki Engem, Jézust tart a
legfontosabbnak, ha van olyan testvéred, aki képes Engem képviselni, és akinek te valóban
őszintén fel tudod tárni a szívedet.
41/4486
Az Én, a te Jézusod neve ennyit jelent: Isten a szabadító! Isten plusz egy fő mindig abszolút
többség! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is tudok hatékony módon jelen lenni
ott, ahol nem lehetek abszolút első! Akkor vagyok abszolút első, ha nincs második, illetve ha
Én mondom meg, hogy mi vagy ki következzék!
41/4491
Mindaddig, amíg nem az Én szívembe, hanem valami mulandó személybe, tárgyba,
eseménybe veted reményed horgonyát, a csalódások, bódultságok útját fogod járni! Ez
gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy abszolút első vagyok valakinek az életében, vagy nem is
tudok ott hatékony módon, boldogító módon számára jelen lenni. Bizony, nemcsak nem
szabad, de nem is lehet 'két úrnak' szolgálni! Nemcsak nem szabad, de nem is lehet Tőlem,
Jézustól is és mástól is várni boldogságot!
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41/4498
Olyan igazi társad, aki Engem, Jézust helyettesíteni tudna, nem lesz. Tudnod kell, hogy Én,
Jézus vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is tudok ott lenni boldogító módon.
Nem vagyok skizofrén! Nem vagyok tudathasadásos! Az lennék, ha bárki is - akit Isten saját
boldogságára teremtett - másnál találhatná meg a boldogságát! Tehát vagy abszolút Első
vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott hatékony módon! Akkor vagyok abszolút
első, ha nincs második! Illetve, ha Én mondhatom meg, ki, mi a második. Isten az övéi
számára a körülményeknek is az Istene! Ha megfelelő helyre kerülhetek életedben, akkor
feltétlenül gondoskodni fogok arról, hogyha szükséges, akkor találj magadnak társat azért,
hogy jobban meg tudjak erősödni benned, jobban tudj erősödni Bennem!
41/4501
Az enyéim számára csak az Én, a te Jézusod Lelke lehet az egyetlen lelki vezető! Ha valaki
életében Lelkem nem abszolút első, akkor ott nincs is jelen hatékony módon.
42/4529
Minden szellemi teremtménynek, tehát neked is csak akkor rendeződhet, formálódhat ki az
a szívbékéd, amely a boldogság másik neve a Földön, ha abszolút első helyre kerül az Isten.
Vagyis hatékony módon ELSŐ helyre kerülök Én, a te Jézusod, aki egylényegű vagyok az
Atyával a Szentlélek által!
42/4588
A remetéket jellemző gondolkodás lényege az, hogy számukra valóban abszolút első helyen
áll az Isten! Az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Az az Isten, aki
mindennap és mindenkinek olyan szerepet ad, amelynek vállalása nemcsak megvalósítható,
hanem kifejezetten megvalósítandó!

