Világkatasztrófa
Kulcsszó: katasztrófa, pusztulás
( 14 Hang-levélben katasztrófa, 22 Hang-levélben pusztulás, összesen 10 oldal megjegyzésekkel,
12-es betűmérettel.)
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.

1/42
Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az ózonlyuktól kezdve a vízlevegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze megterhelő romboló élmények gazdasági,
politikai, közbiztonsági területeken. Igen, ezek katasztrófa-jelző tények. - De ne mondj
időpontot. Az időpont tudása nem segítené elő senkinél a szeretet növekedését, csupán
önző célokra fordítanák az emberek.
4/339
Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg azt a nagy katasztrófát, mely felé rohantok. A
katasztrófa után igazolódni fog, hogy - legalább egy hosszabb időre,- az Én egyházam
valóban szolgálókból fog állni, és nem uralkodókból.
6/443
Kérdező: Világkatasztrófa előtt vállalhat-e valaki gyermeket?
Egy félreértést kell benned kitisztáznom. A földön élő szülőknek, legfeljebb az lehet a
kérdésük a gyermekáldással kapcsolatban, hogy saját maguk számára mit jelent ez, de
semmiképpen sem az, hogy a születendő gyermek számára mit jelent. Ez azért van így, mert
nem a szülő választja a gyermekét. A szülő csupán egy gyermek születésének feltételeit
teremtheti meg. Az aztán az itt élő szellemeken múlik, hogy valaki leszületik-e a földre, vagy
sem, és hogy hová, kihez születik.
Magadat kell hát mérlegre tenned, ha e témában dönteni akarsz. Általános elv, hogy
a holnap majd gondoskodik magáról. Neked az a feladatod, hogy éjszaka nyugodtan tudj
aludni. Akkor éred ezt el, ha döntéseid következményeit nem földi mércével méred, hanem
az örökkévalóságra gondolva hozod meg. Nem kell nagy fejtörés annak átlátására, hogy csak
az örökkévalóság ÖRÖK. Minden más: tiszavirág-életű, eszköz jellegű!
7/576
Sajnos egyénileg is, és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e
délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert
ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek
el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet
önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok
fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a
legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne
kelljen!

9/768
Vak az érzelem is, vak az akarat is. A kettő között a lényeges különbség az, hogy míg az
akarat elszántan veti magát az értelem irányítása alá, addig az érzelem még az értelmet is
vezetni akarja. Ilyenkor valósul meg az a szomorú eset, hogy vak vezet világtalant. Az
eredmény csak katasztrófa lehet! Az igazán sikeres meditáció az, amikor az akarat annyira
hatása alá tud kerülni az értelmileg meglátott jónak, hogy ehhez még az érzelem is kénytelen
felzárkózni. Így nem akadályozni, hanem elősegíteni, erősíteni fogja a célbatörekvőt, az
elmélkedőt.
13/1185
Álmaid valóban figyelmeztetnek valamire. Ma szerte a világon sok embernek vannak ilyen és
ehhez hasonló álmai, mert mindannyian, akik erre képességet kaptatok, a tudattalan
világotokban, melyet nem korlátoz tér és idő, ráéreztek arra, hogy jelen világotok nagy
katasztrófa előtt áll, s szinte teljesen reménytelen a helyzete. El kell pusztulnia, mert eszközjellegét nem arra használtátok, amire való, hanem célnak fogtátok fel a mulandó világot.
20/1939
Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem helyeslem? Hát
persze, hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! Az a világkatasztrófa, amely előtt
álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes állapotot, és az Én ÚJ PARANCSOM fel fog ragyogni
újra az Általam megálmodott ragyogásban!
23/2304
A kozmikus katasztrófa, amelyet láttál, annak a szimbóluma, amely már hosszabb ideje
végbemegy a lelkekben, és amely külső megjelenésében is közelíti a Földbolygót. De ti nem a
félelem Lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság Lelkét!
28/2837
Kérdező: A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot?
Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, olyan kopogtatásaim,
melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, Jézus, valóban az ajtóban állok és
kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, aki e kopogtatás következtében Rám figyel.
Bemegyek hozzá, és vele lakomázom (Jelenések könyve: 3;20)! Tehát annak, aki e
katasztrófák hallatán Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, aki benned vagyok,
nagyobb vagyok annál, mint ami kívüled, van! Én, Jézus, valóban legyőztem a félelem világát!
Tehát azok, akik befogadnak Engem életükbe, az Én világ fölötti győzelmem fényét és erejét
is befogadják Velem együtt!
32/3376
A legnagyobb katasztrófa, ami egy embert a földön érhet az, ha lelke kárba veszik ! /Máté
16,26./ Nem a kívülről jövő katasztrófáktól kell tehát félnetek, hanem a belülről fakadó,
helytelen gondolkodásból eredő hitetlenségtől. Mert '...aki hisz...megmenekül, De azt, aki
nem hisz, el fogják kárhoztatni,...! ' /Márk 16,16./
a.) egyéni katasztrófa,
b.) a kisebb-nagyobb ember csoportokat érintő katasztrófa,
c.) a föld lakóinak egészét fenyegető világkatasztrófa.

Az Isten szemében csak egyéni katasztrófa létezik. Mindegy, hogy a körülményváltozások
látszatra egy, több, vagy sok ember halálát okozzák. A hajatok szálait is számon tartó Isten
minden ember életét egyénileg kíséri figyelemmel. Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám
tudta nélkül a földre, és az ember a verébnél sokkal drágább az Isten számára. Ezért olyan
helyzetet, ami nem ad lehetőséget a szellem fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra.
Mert nem a múlandó test a lényeg, hanem a testet megelevenítő szellem.
Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják
katasztrófaként megélni. /Máté 24,30./ Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a
szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák
közel számukra. /Lukács 21,28./
Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számára, ha elmulasztotta
ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-színre látás világában sem. Az emberek
úgy gondolják, hogy az életet a testi funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én,
Jézus, Atyámmal együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz, az már átment a halálból az életbe.
Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal élnek, hogy hisznek Benne.
/Márk 12,27./ Ezért ne a test elmúlásától féljetek, hanem a gondolkodás-átalakítás
elmulasztásától.
33/3482
Kétségtelen, hogy minden mindennel összefügg, s így bárki is tesz valami erkölcsi rosszat, az
negatív hatással van a világra. De az is kétségtelen, hogy a világon senkinek a gonoszsága,
még ha az egész sátáni világ összefogna is, senkinek nem képes másokban a lényeget, tehát
azt az erkölcsi területet, amelyen eldől boldogságotok, boldogtalanságotok, érinteni! Nem!
Az Istent szeretőknek minden a javukra válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem
tud mit kezdeni! Gyakran éppen attól, olyankor nyílik ki sok jó szándékú, de megtévedt
embernek a szeme, amikor valami katasztrófa történik. Teljesen mindegy, hogy ki, mi volt
ennek elindítója!
34/3578
Nagyon örülök törekvésednek! Hidd el, hogy a helyes gondolkodásátalakítás a megoldás
mindenre! Minden baj, katasztrófa, amit emberek indítottak el világotokban, a helytelen
gondolkodásátalakítás következménye volt, van és lesz. Csak Általam, Velem és Bennem
alakíthatjátok át helyesen gondolkodásotokat, s ez csak tanulás, tehát gondolkodás által
lehetséges.
35/3635
Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek, mert
amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden fényt el
fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet jöttem
hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek ébren!
Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a félelmet,
és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát!
37/4012
Azért, hogy Velem, Jézussal élő, eleven találkozás történjék, először évezredekig kellett
várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak évtizedekig kell várnia
külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás úgy fog történni, ahogy Én földi

elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy
világkatasztrófa közepette.
Pusztulás
1/20
Az érlelődik benne, hogy testi életet vállal tovább. Nagyon vallásos családapa akar lenni.
Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a föld már nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel
a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa
érdekli csupán.
2/151
E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelenlevőknek olyan lehetőségeket,
talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a
közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lelkem ereje úgy
működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt,
ami még menthető.
5/391
Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni
arra, hogy azt a kis időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal
meghosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok
gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit,
melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok. Az
arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t. Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy
civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által
boldogság tölthetné el szíveteket.
6/506
A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra
használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez
tudatlanságból történt, de ez történt.
7/576
Sajnos egyénileg is, és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e
délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert
ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek
el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet
önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok
fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a
legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne
kelljen!
9/702
Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. Éppen úgy, mint az első
bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a földön a pokol kapuja, a végítéletkor is a nők
magatartása fogja igazolni legjobban azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.

10/805
Nem feladatod Magyarország őrzése! Magyarország és minden más ország, pusztulásra ítélt
ország! Nincs kivétel! Az egész Föld pusztulásra ítélt világ!
10/814
Először is köszönöm neked, hogy van benned érzékenység. Bizony a ti korotokban annyira
elgépiesedett már minden, hogy tiszta, felemelő, szent érzések már csak elvétve találhatók
köreitekben. Pedig hát az érzéketlen ember szívtelen ember, a szívtelen ember pedig
embertelen ember. Embertelen világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az
embert nem a mechanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!
Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ pusztulásról, szenvedésről,
katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Rom. 8;28). Te csak jól
járhatsz! Minden szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra,
amelyet sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű!
11/937
Innen nézve nincs erős ország! Minden ország pusztulásra ítélt ország, mint minden ember
halálra ítélt ember. Vannak erős lelkek és vannak gyenge lelkek. Vannak erős lelkek olyanok
között, akik soha sem hallottak a pszichotronikáról, és vannak gyenge lelkek, akik élnekhalnak a pszichotronikáért! A pszichotronika egy eszköz arra, hogy szeretni tanítsátok
egymást. Aki nem ezért pszichotronikus, és hidd el, sokan vannak ilyenek, az gyenge lélek
minden látszat ellenére, mert önmagát nem képes kézben tartani.
15/1424
Nagyon fáj a szívem értetek! Szinte semmit nem értettetek meg abból, amiért közétek
jöttem! Én nem azért jöttem, hogy Istent megtérítsem, hogy Isten másképpen gondolkodjék,
mint addig gondolkodott, hanem azért, hogy ti megtérjetek, ti gondolkodjatok másképpen!
És ti mit tettetek Velem? Szentségkiszolgáltató, templom- és papfönntartó vállalattá
degradáltátok Egyházamat!
Bizony, Gyermekem!, rosszabbak vagytok a farizeusoknál! Pedig világosan
elmondottam, hogy ha igazságotok, vallásosságotok nem múlja felül a farizeusokét, akkor
nem mentek be a mennyek országába (Máté 5;20). Ti pedig nemcsak nem múljátok fölül, de
el sem éritek azt! Ki ad ma tizedet mindenéből az Istennek? Ki piheni végig az Úr napját? Hol
vagytok attól, hogy Engem képviseljetek? Ti ünnepeltek, mikor gyermekeitek, unokáitok
esküt tesznek arra, hogy megtanulnak embert ölni! Ti nemcsak ellenségeiteket nem
szeretitek, de még testvéreiteknek is ellenségeivé váltok! Drága Gyermekem! Valóban
megértetek a végső pusztulásra!
16/1486
Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a pusztulásra! Valóban
csak "fehér hajón" lehet olyan kikötőbe jutni, ahol biztonságban érezheti magát az, aki
eljutott oda.

20/1934
Felelős testi kapcsolat csak házasságon belül lehetséges. A ti korotok tele van felelőtlen
emberekkel, és ezek diktálják, formálják a közvéleményt. Ez az oka annak, hogy ma sokan
dicsekszenek azzal, ami szégyenük, és szégyenkeznek amiatt, amivel méltán
dicsekedhetnének. Amíg az imát csendben, szinte rejtetten mondják, addig a káromkodást
üvöltve harsogják. Nagyon szomorú az, hogy ezt tartjátok normálisnak. Iszonyatos pusztulás
vár világotokra. Abban a korban éltek, amelyről ezt mondtam: "Az Emberfia mikor eljön,
vajon talál-e hitet a földön?"(Lukács 18;8)
20/1939
Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, hanem a pusztulás éve
is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, hanem egy folyamat kezdete is, mivel e fa
természetes fejlődése következtében a Napból és a földből kezdi magába asszimilálni
mindazt, ami növekedéséhez szükséges, tehát rombol és épít, így az Én megjelenésem is,
miként a kovász, amely kezdi átjárni a tésztát, valami olyasmit indított el, amiről Előfutárom
ilyeneket mondott: "A fejsze már a fák gyökerére tétetett (Máté 3;10)"!
21/2112
Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutatja, hogy megérett már
nagyon a föld a pusztulásra! Igen, mert amint te leírtál, az szinte általános.
Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az utcákon, nincs béke a
családokban, nincs béke a szívekben.
Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugorjében, és a béke
Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt szeretné erősíteni bennetek,
hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám
és angyalaim, mind az Én békémet sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a
rosszat jóval, a türelmetlenséget türelemmel, az ingerültséget nyugodtsággal, az önzést
önzetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok.
Élesen elválik jelen korotokban a jó a rossztól, a bárány a farkastól. Tán még soha
nem volt annyira tiszta tükör a körülmény, mint ma. Tán soha nem lepleződött le úgy, hogy
ki tartozik Hozzám és ki van Ellenem, mint ma.
Ma mindenki a nyilvánvalóságban tapasztalhatja meg azt, amit régebben csupán burkoltan
lehetett megélni. Azt, hogy felnőtt ember felnőtt embert képtelen nevelni. Azt, hogy egyedül
az önnevelésnek van létjogosultsága! Ma mutatkozik meg legkirívóbban az, hogy nem
megoldás a gonosznak történő ellenállás, és csak ott mutatkozik meg az Én világ fölötti
győzelmem, ahol képes oda tartani a másik arcát az, akinek egyik arcát megütötték!
Drága Gyermekem! Csak az indul el a szívbéke útján, aki a nyilvánosság előtt mondott
beköszöntőmet, "alakítsátok át gondolkodásotokat", komolyan vállalja. Mindenki akkor válik
megváltott emberré, amikor belülről lát rá arra, hogy aki Engem szeret, annak minden a
javára válik. Igen, mert az, aki ezt meglátja, képessé lesz arra, hogy Istent a szeretet
Istenének ismerje fel, tehát Atyjának, önönmagát pedig e SZERETET-ISTEN édes
gyermekének!
22/2144
Teljesen megértem érzéseidet! Az a rideg valóság, ami körülvesz benneteket, szinte maga a
pokol! 'Alá szállani a poklokra', bizony, nem kellemes vállalkozás! Számomra is életem egyik
legnagyobb vállalkozása volt! Az a világ, amely körülvesz benneteket, nem az Én világom!

Éppen ezért pusztulásra ítélt világ! Én mégsem azért imádkoztam az Atyához, hogy vegyen ki
benneteket e világból, hanem azért, hogy óvjon meg benneteket a gonosztól (János 17;15).
Tehát azért imádkoztam, hogy képesek legyetek benső világotokat megóvni a külső világ ártó
hatásaitól. Azért imádkoztam, hogy ne győzzön le benneteket a rossz, hanem ti győzzétek le
a rosszat a Jóval, tehát Velem!
23/2275
Kérdező: A nők lesznek a világ pusztulásának okai?
Fatális félreértésben vagy! Pontosan a nők azok, akik az emberi élet fenntartását biztosítják!
Pontosan ott van a baj, amikor egy nő lemond nőiességéről! Pontosan a férfiak azok, akik,
mint eddig is mindig, most is pusztulásba viszik a világot! Ha a nőkön múlna, soha nem
lenne háború, soha nem találtak volna ki atombombát, és főleg soha nem dobták volna le
városokra ezt a pusztító eszközt.
Nincs anya, aki férjét, vagy gyermekét büszkén küldené embert gyilkolni, más anyák férjeit,
gyermekeit elpusztítani! Egy értelmes nő sokkal normálisabb annál, semmint bíztatná párját
olyan földi országért meghalni, ami csak idő kérdése, és úgyis elpusztul! Ilyen gőg, ilyen
uralkodási vágy csak a beszűkült agyú férfiakban szokott megfogalmazódni!
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!
Nézd végig templomaitokat! Aránytalanul több nő kapaszkodik Istenbe, mint férfi! És nem
azért, mert gyengébbek, hanem mert több közöttük a bölcs, mint a férfiak között! A férfiak
az erővilág megtestesítői akarnak lenni legtöbbször. Ez a világ pedig annyira távol van Tőlem,
hogy semmi közöm hozzá!
Amíg a férfiak közül csekély azok száma, akik eszükkel és szívükkel egyaránt kapcsolatba
akarnának lépni Velem, addig a nők el sem tudják képzelni szív nélkül, szívbéke nélkül hitük
megélését!
25/2469
Álmodban képekben láttad azt, hogy fáj a szíved a környezet pusztulása miatt. Kétségtelen,
hogy bizonyos értelemben együtt kell élnetek a körülöttetek lévő természettel, de a
hangsúlyt nem arra kell tennetek, ami mulandó.
A környezetvédelemnek is csak eszköz jellege van. A cél az a szeretni tanítás, amely nem az
ember alatti világ miatt van gondban, hanem az erkölcsi értékek elpusztulása miatt.
Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében nem lehet szempont
az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alatti világ pusztulását, de még saját
magad feláldozását is vállalnod kell, ha az emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja
tőled!
29/3003
A világ, amelyben a földön éltek, mindenképpen pusztulásra ítélt világ. Ami mulandó, az
feltétlenül elmúlik. Ti emberek, hordoztok magatokban olyan képességet, amelyet erkölcsi
képességnek neveztek. Minden embernek arra kellene törekednie, hogy az erkölcsi
értékeket, tehát olyan kincseket szerezzetek magatoknak, amelyek a szeretet gyümölcsei,
mert ezeket a halál sem veheti el tőletek. Aki nem ezt tartja a legfontosabbnak, aki
elsősorban nem erre törekszik, az olyan pótcselekvésekkel tölti el idejét, amellyel nem
örömére, hanem bánatára fog szembesülni a halála óráján.

29/3026
Valóban megérett a pusztulásra az a világotok, ahol értelmes emberek az ember alatti világ
miatt vannak gondban ahelyett, hogy az embertársaik, sőt ellenségeik szeretetével
foglalkoznának. Amikor kutyák ártatlan gyermekeket marnak halára, amikor patkányok
felélik az éhező emberek ételét, amikor a különböző legyek és poloskák, tetűk és szúnyogok,
a legborzalmasabb emberi betegségeket okozzák nektek, akkor valóban megkérdezik az ég
angyalai: Emberek! Mire és hogyan használjátok a józan eszeteket? Az ösztöneitek, vagy a
józan értelem irányít benneteket?
35/3635
Kérdező: Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről
valamit.
HANG: "Kedves Barátom !
Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek ellentétbe
önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma sem cáfolhatom meg. Ez
azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az idő, elkezdődött a világvége. De
ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem akkor, sem most. Miért? Elmondom:
Az idő valóban betelt Velem. Isten, a maga részéről mindent megtett azért, hogy azok
a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremetve, ennek forrását találják meg
önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, hogy számára az, amit ti halálnak
neveztek, valójában nincs is, illetve, csak annyiban van, hogy az nyereség! A világvég
emlegetése tehát immár kétezer éve, állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem
szent valóság! Azt idő betelt!
A megsérült emberi természet számára nem orvosság, hanem méreg volna az, ha
pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy ez miért van így.
Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem
dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis
meg vannak számlálva.
De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresztények még
időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban
maradnak.
Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolába járást, s inkább a
templomban imádkozva, megvárta a tanítás végét, s úgy ment haza, mint aki az iskolából
jött, miután megtudták, hogy melyikük fog hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek
tartotta, hogy olyasmit tegyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a földön. Az nem
jutott eszébe, hogy bármilyen hamar is vége lesz földi életének, addig is példát kellene adni
társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.
Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek vele
benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadályozza.
Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, amely éppen a
világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és embertelen módon kötözi meg,
használja fel a hiszékeny emberek és a különböző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is
példa az emberiség eddigi történetében.
A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy autóbusz
szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos sebesült! Mit gondolsz?
Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi fog történni, mi lett volna a

következménye? Gondolod, hogy növekedtek volna ennek az ismeretnek birtokában a
szeretetben? Mondom neked, nem!
A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jövőről. Még
attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 'jajistenemezés', a bajok
elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, miután elkezd rá sütni a Nap.
Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benneteket még
ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az is, hogy ennek eléréséhez
komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát kegyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni,
de mindaddig, amíg nem fogadjátok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes
boldogítóan gondviselő Isten lenni számotokra!
Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fogják megrázni a
világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak adni, hanem még
bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy nem történt tragédia, hanem
amiatt bánkódnak, hogy nem jött be jóslatuk. Mindezek után sem szoktak bűnbánatot
tartani, sem azt, hogy bevallanák, átrázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb
magyarázatokkal, - pl. lelkileg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni
bizonyítványukat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem
valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.
Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek,
mert amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden
fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet
jöttem hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek
ébren! Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a
félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát!
42/4622
Érzékeny idegrendszered és gazdag fantázia-világod az oka elsősorban az álmaidban más
bolygón látott pusztulásoknak, s az ezután valóban itt a Földön bekövetkezett katasztrófák
előre megérzésének.
43/4727
Nincs a Földön olyan emberi élet, amely valamilyen erkölcsi normához ne tartozna. Óriási
kísértés az, és biztos pusztulással jár, ha valaki emberi normákhoz, és nem isteni normákhoz
akarja igazítani életét! A tízparancsolat nem Értem, hanem értetek van! Én, Jézus e nélkül
sem estem volna bűnbe! Ti evvel együtt is bűnbe estek, mert állandóan kimagyarázzátok,
mert emberi normák szerint akartok élni! Nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy
Nekem kell hozzátok igazodni, és nem fordítva! Mindenki, aki így gondolkozik, lefizeti az árát.
Káoszhoz igazodni nem lehet! Igazodni csak rendhez, igazsághoz, örökkévalósághoz lehet.
Ennek a foglalata számotokra a tízparancsolat! De hogy törekvési irányotok ne rajtatok kívül
legyen, ezért minden teremtményem lelkébe is beírtam ezt kitörölhetetlenül! Nem
mondhatjátok, hogy nem olvastam azt, hogy nem szabad lopni, ölni, házasságot törni, mert
ez a törvény bennetek is él! Aki képes a tízparancsolatot megcselekedni, arra már nem
vonatkozik a törvény! Nem, mert ő maga válik azzá! Nekem, Jézusnak sem volt szükségem
tizenötödik vagy ötszázadik parancsolatra. Működésem alatt bármit tettem, a
tízparancsolattal egytől egyig igazolható. Erről beszéltem a hegyi beszédben a népem előtt,
ahol azt mondtam, hogy betölteni jöttem a törvényt, és ahol nyilvánosan tisztítottam meg a

tízparancsolatot azoktól a tartalmaktól, amelyeket az emberi önzés rakott rájuk, és amelyek
miatt a törvény személyválogatóvá és erkölcstelenné silányult!

