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427.                            E L Ő SZÓ 
 

 Hatodik könyve indul útjára a HANG-nak. Kívülállónak talán nem 

tűnik soknak egyetlen év alatt több mint ötszáz levélben megfogalma-

zott több ezer kérdés, melyek mögött szerető, vergődő, gondok és remé-

nyek között hányódó szívek akartak a HANG által erőt, bíztatást, bátorí-

tást kapni. Jézus tudja, igazat mondok, amikor azt mondom, hogy egy 

kezemen meg tudom számolni azokat, akik elégedetlenek voltak a 

HANG válaszaival. Szinte mindegyik amiatt volt elégedetlen, mert nem 

tudta elfogadni, hogy ha vele mások komiszul elbántak, akkor neki  mi-

ért kellene tekintettel lenni másokra. 

  Meggyőződésem, hogy e pár szenvedő embertestvérem, akik a 

HANG útmutatása helyett az általuk jogosnak vélt igazság útját válasz-

tották, ellentétben az irgalom és megbocsátás útjával, nem találták meg 

az áhított szívbékét. Meggyőződésem, hogy szívbékét csak ATTÓL ve-

hetünk át, AKI ezt mondta: "Az Én békémet adom nektek. Nem amint a 

világ adja, adom Én nektek."(János 14;27.) Meggyőződésem, hogy ez a 

BÉKE mindannyiunk igazi otthona. Meggyőződésem, hogy ez a BÉKE 

kapcsol szorosan eggyé AZZAL, AKI A VILÁGON EGYEDÜL 

MONDHATTA EL MAGÁRÓL: "ÉN VAGYOK AZ ÉLET!" (Jn 

11;25) 

 Szívemből kívánom, hogy a HANG mielőbb hangozzék fel min-

den jó szándékú ember lelkében, hogy az ÉGI BÉKE tegye elviselhe-

tőbbé mindannyiunk földi életét. 

 

Testvéri szeretettel 

                                                                

1995. január                                                     

                 
2365. INÁRCS                                                       Dombi  Ferenc 

Rákóczi u. 3/b.                                                              lelkész        
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428.  
Kérdező: MIT KELL TENNEM ÖNMAGAMÉRT ÉS HALÁLOSAN BETEG 

                  APÁMÉRT? 
1. Mit kell tennem a tisztább benső látásért, hallásért?  

2. Mit tehetek halálos beteg apámért?  

3. Mi az, ami a legfontosabb most számomra? 

HANG: "Gyermekem!  

1. Nyugodtabb ima és több önmegtagadás, böjt. Ezek azok az esz-

közök, melyek segítenek abban, hogy valaki tisztábban lássa napi teen-

dőit, s erőt nyerjen, hogy amit lát, azt meg is tudja valósítani. Fontosabb 

a tisztánlátás, mint az erő. Igen, mert sokszor fordul elő olyan eset, mi-

kor ti erőért könyörögtök, mivel nem az Én elgondolásomat, hanem a 

saját elgondolásotokat kívánjátok megvalósítani, ami bizony nemegy-

szer nehezebb, mint az Én kívánságom vállalásának végrehajtása. Azért 

is fontosabb tisztánlátásért könyörögni, mert ha valaki látja az Általam 

megkívánt feladatot, akkor bízhat abban, hogy kérés nélkül is megadom 

hozzá a szükséges erőt. De azért erőért sem felesleges könyörögni. Ez 

nem Miattam fontos, hanem miattatok. Így tudjátok jobban átélni, hogy 

Nálam nélkül semmit sem tehettek. 

 2. Beteg apádtól szabaddá kell válnod. Akkor tudod helyesen sze-

retni, ha szabad vagy tőle. Másokon segíteni nem görcsös akarással kell, 

hanem befelé figyelve ráhallani hangomra, ráérezni irányításomra. Ve-

led vagyok, irányítalak. Ezt különösen fontos hinned olyankor, amikor 

másokon segíteni akarsz. A segíteni akarás az Én egyik legfontosabb 

életelemem köztetek, bennetek, általatok. 

 Apádtól akkor vagy szabad, ha nem az ő egészsége a legfontosabb 

számodra. Legfontosabb a lelki béke. Amennyiben ezt elő tudod segíteni 

benne, tedd meg. Így szereted őt a legjobban. Annyiban tudod elősegíte-

ni ezt benne, amennyiben meg tudod őt érteni. A te oldaladról ennél to-

vábbmenni nem lehet. Ő annyiban tud átvenni tőled segítséget, ameny-

nyiben meg tud téged érteni. Vagyis megérti, hogy te valóban helyesen 

szereted őt, amikor számodra az ő szívbékéje a legfontosabb. 

 Ahhoz nem kell különösebb értelmi nyitottság, hogy valaki belás-

sa: a szívbéke nem a testi egészség következménye. De a szívbéke köny-

nyen lehet a testi egészség elősegítője. 

 3. Számodra most legfontosabb a higgadtság, a bizalom irányom-

ban, és hatékony, tevékeny jelenlétemnek tudomásulvétele. 
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 Megáldalak." 

****************************************************** 

429. SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG. LESZÁLLÓ 

          ÁGBAN VAGYOK 

Kérdező:  
          1. Hogyan tudnám sikeresebben szolgálni az Urat?  

          2. Sok bennem a kételkedés.  

          3. Jól teszem, ha írok?  

          4. Helyes, hogy Feléd akarom irányítani az embereket?  

          5. Leszálló ágban érzem magam. 

          6. Akarhatom,  mondhatom, hogy Te bennem hatékonyan élsz? 

HANG:  "Először is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bi-

zony, drága Gyermekem, Én veletek vagyok különböző formákban min-

den nap, a világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok benne-

tek, ha a bennetek lévő mikrofonom, lelkiismeretetek jól Rám hangoló-

dik. A  torz lelkiismereten keresztül is szólok, de az más, mint mikor ka-

rizmának mondhatjátok a bennetek megszólaló hangomat.  

 Akkor tudsz sikeresen szolgálni Engem, ha törekszel minél jobban 

megismerni tanításomat. Sajnos, legtöbb keresztény gyermekem e téren 

tévhitben él. Csak az képes Engem megismerni, aki ezt nem egy mun-

kának fogja fel a sok közül, melyet el kell végeznie, hanem a legfőbb 

munkának, élete céljának és értelmének. 

 Lélektani képtelenség számomra, hogy valakiben akkor is tudjak 

helyesen szeretni, ha nem ismer jól Engem az illető. Az értelmi nyitott-

ság  és fogékonyság tehát nélkülözhetetlen. Engem pedig csak az ismer 

meg jól, aki nem akar elbódulni semmiféle ködös misztifikálás által. És 

itt hívom fel figyelmedet arra a problémádra, melyet te úgy fogalmaztál 

meg, hogy leszálló ágban vagy. Nem vagy leszálló ágban. Arról van szó, 

hogy Én közvetlenül és közvetve érzékeltetni tudom veletek szeretete-

met. Közvetett módon, tehát emberek, események által bármikor észre-

vehetitek, ha van szemetek a látásra. Közvetlenül csak halálotok után 

tud ez a megnyilvánulásom állandósulni.  

 Ez azért van így, mert csak ezáltal tudom lehetővé tenni számo-

tokra, hogy valóban szeressetek. A Földön a szeretetnek megnyilvánulá-

sait áldozatvállalásaitok igazolják. Hűségedet nem tudod olyankor ki-

mutatni, amikor Én karjaimban ringatlak. 

 Azt, hogy mennyire vagy hűséges Hozzám, akkor tudhatod meg, 

ha olyankor is hatásom alatt akarsz és tudsz maradni, amikor ebből 
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semmi kellemes érzés sem származik számodra. Sőt! Éppen akkor, ami-

kor a legterhesebbnek érzed a Hozzám-tartozás keresztjét, akkor a legér-

tékesebb az számodra.  

 Itt Nálam, ebben a dimenzióban azokért az időkért leszel a leghá-

lásabb, amelyeket a legterhesebbeknek éltél meg a Földön, de hűséges 

maradtál. Nem vagy hát leszálló ágban. Éppen most vagy fölszálló ág-

ban. Ha melletted vagyok, olyankor te érzel Engem. Ha benned vagyok, 

olyankor Én érezlek téged. Melyiket tartod jobbnak: ha melletted va-

gyok, vagy ha benned vagyok? Legyen úgy, ahogy akarod. 

 Említed, hogy írni szoktál. Nagyon jó és hatékony imaforma az, 

mikor valaki Hozzám ír levelet. Örömmel olvasom a Hozzám írt levele-

ket. Nagyobb örömmel, mint az Én leveleimet - hozzátok - ti olvasni 

szoktátok.( Evangéliumok, HANG, stb.) 

 Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Ne vedd ezt általános frá-

zisnak. Bár tudnám jobban érzékeltetni veled, hogy mit jelentesz szá-

momra! De ami késik, nem múlik. 

 Megáldalak, hogy lelked mélyén az Én jelenlétemről jobban bizo-

nyosságot szerezzél." 

****************************************************** 

430. MI ÁLTAL NÖVELHETŐ A HITEM? 

Kérdező:  
1. Van-e remény, hogy megtaláljam régi önmagam? 

2. Mi által növelhetem hitemet?  

3. Hogyan tudom jobban kiszűrni, felismerni  a Te hangodat 

    magamban? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Ne keresd régi önmagadat! Ne nosztalgiázz! Neked nem régi ön-

magadra van szükséged, hanem megújult önmagadra. Ezt pedig nem 

kell keresned. Ezt élned kell!  

 Hidd el, van abban valami nagyon nagyszerű, hogy minden buk-

dácsolás, botladozás, nyugtalanság ellenére egyre közelebb kerülsz ah-

hoz a pillanathoz, amikor Velem színről színre találkozni fogsz, s átél-

heted, hogy célba jutottál. A te életedet nem a múlt lendíti, hanem a jövő 

vonzza. Jövődet a naponkénti szeretet-döntéseid feszítik ki végtelenné. 

Amit Értem teszel, az olyan érték, melyet moly, rozsda meg nem 

emészthet, s tolvaj el nem lophat. 
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 Valójában nem is az érdekes, amit teszel, hanem az, hogy Értem 

tedd, amit tenni döntöttél. 

 Hitedet nem tudom növelni. Ezt nyilván te is tudod. Mivel a hit 

nem más, mint benső látásképesség, ezért e képességet is, mint minden 

más képességet, gyakorlás által tudod növelni, tisztítani magadban. 

 Ha úgy élsz, mintha elhinnéd, hogy veled vagyok, mintha elhin-

néd, hogy szeretlek, és te is szeretsz engem, mintha elhinnéd, hogy senki 

által nem vagy helyettesíthető a szívemben, akkor hited automatikusan 

növekedni fog, minden különösebb erőfeszítés nélkül. 

 A benned felmerülő gondolataimat viszont nem lehet feltételek 

nélkül, automatikusan kiszűrni a többi gondolatból. Két feltételnek kell 

meglennie benned, hogy tisztábban halld hangomat. Az egyik egy pasz-

szív magatartás, melyet tanulékonyságnak neveznek. A másik egy aktív 

magatartás, melyet tanulásnak hívnak. Aki tehát állapotszerűen nyitott 

arra, hogy minél jobb és több ismeret jusson Rólam szívébe, és rendsze-

res szellemi munkát is vállal ennek érdekében, az éppen úgy, mint a hit 

esetében, e téren is automatikusan tisztultabban fogja hallani önmagá-

ban hangomat. 

 Megáldalak a REMÉNYSÉG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

431. MI A TE PROBLÉMÁD VELEM? FONTOS A  

         KERESZTELKEDÉS? 

Kérdező:  
1. A problémád velem?  

2. Hogyan tudom jobban Veled élni a hétköznapjaimat, emberi 

    kapcsolataimat?  

3. Feleségemet segítsem a BOKOR közösség felé?  

4. Családomnak hogyan segíthetek jobban? Lányom tanuljon 

     külföldön?  

5. Fontos a keresztelkedés?  

6. Mi a véleményed a BOKOR közösség felé tett lépésemről?  

7. Folytassam a REIKI beavatást?  

8. Munkahelyemen  miért történnek érthetetlen dolgok? 

HANG: "Gyermekem!  

Kétségtelen, hogy van problémám veled. Mivel nagyon szeretlek, 

ezért szeretném, ha  a jelened fontosabb lenne számodra, mint a múltad 

és a jövőd. Ez alatt azt értem, hogy gyakrabban kérd áldásomat éppen 

arra, amit csinálsz. Neked, ellentétben legtöbb gyermekemmel, most 
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nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy Értem tedd, amit teszel, hanem 

arra, hogy Velem tedd, amit teszel. Fontos átélned, hogy együtt va-

gyunk. Ha ezt tudatosítod magadban, akkor már választ is kaptál a 2-dik 

kérdésedre. 

 A BOKOR bázisközösség, mely országotokban ismert, de nem el-

ismert az egyházi hatalmasságok részéről, csírájában magában hordja 

mindazt, amiért lejöttem a Földre. A legtisztább és a legnehezebb utat 

választja az, aki ezt választja. De már előre kijelentem, hogy jövője 

CSAK ENNEK VAN! Minden más próbálkozás ki fog hullani az idő 

rostáján. De tudnotok kell, hogy EBBE a közösségbe nem lehet csak úgy 

belépni. Nem lehet csak úgy bejelentkezni. Bár voltak és vannak, akik 

ezt tették, de ezek vagy otthagyták, vagy még ma is  inkább lehúzzák a 

BOKOR szekerét, mintsem segítenék. A BOKOR bázisközösséget 

FÖLVÁLLALNI KELL. Ennél kevesebb nem elég. Aki jobban szereti 

atyját, anyját, házastársát, gyermekeit, és bárkit, mint a BOKROT, az 

nem méltó HOZZÁ! A BOKOR bázisközösség nem kisközösségesdis 

játék, hanem vértanúképző iskola. A BOKOR-tagok csak akkor és any-

nyiban méltók a BOKORTAGSÁG névre, amennyiben vállalják, hogy 

bárányokként élnek a farkasok között. A BOKOR bázisközösség  élete 

nem más, mint az Én sorsom köztetek a ti korotokban. Tehát Velem, 

mint ÚTTAL azonos. Csak az közeledjék e KÖZÖSSÉG felé, aki nem 

elégszik meg ennél kevesebbel az életében. 

 Most valami nagyon nagy kijelentést teszek: A BOKOR BÁZIS-

KÖZÖSSÉGBŐL NINCS VISSZASZÜLETÉS A FÖLDRE megszente-

lődés végett, csak legfeljebb megszentelés végett. Természetesen azok-

ról a BOKOR-tagokról mondtam az előbbi kijelentést, akik FELVÁL-

LALTÁK életükben a BOKROT. 

 Leányoddal kapcsolatban attól függ a külföld vállalása, hogy mit 

akar tanulni? Közös megbeszélés alapján, ha világos a cél, akkor köny-

nyebb  a megfelelő eszközt megtalálni e cél elérésére. Általában nem jó, 

ha valaki elhagyja hazáját. Nagyon nyomós érveknek kell lenni ahhoz, 

hogy abban az Én akaratom legyen felismerhető. Fontos tudnod, hogy 

felnőtt gyermekeiddel bármilyen döntésre juttok, a felelősség nem téged 

terhel. Ezt nekik tudniuk kell. 

 További kérdésedre válaszolva mondom: a keresztelés nagyon 

fontos. Nem a szertartás miatt, hanem amiatt, hogy lepecsétel egy dön-

tést. Gyermek kereszteléskor a szülők döntését, felnőtt-kereszteléskor a 



 8 

keresztelendő döntését pecsételi le. Jaj azoknak, akik csak úgy eljátsza-

doznak ezzel a beavatással. Aki keresztel, az köteles ennek komolysá-

gát kinyilvánítani a keresztelés előtt azoknak, akik a keresztelést kérik. 

  Csak olyan beavatást vállalj és folytass, melyért anyagi áldozatot 

nem kívánnak tőled. Nincs áldásom a pénzért történt beavatásokon, 

bármilyen előnyösnek is mutatkoznak azok. Csak az a beavatás szárma-

zik Tőlem, melyhez ezt csatoltam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok". 

Ez akkor is így igaz, ha a HANG-médium nem lesz valami népszerű 

emiatt bizonyos személyek előtt.  

 Ami pedig a munkahelyeden történt eseményeket illeti, azokat 

nem kell misztikus okokkal magyarázni. Kétségtelen, hogy a szellemvi-

lág ártó erői szívesen állnak rendelkezésére azoknak, akik itt a Földön 

ártani akarnak másoknak, de ha tudod, hogy az istenszeretőknek  min-

den javukra válik, akkor másképpen állsz hozzá  az említett esemé-

nyekhez. Tehát nem Nekem, hanem magadnak kell segítened, vagyis 

olyan szemléletre kell jutnod, mely segít téged  az egészséges önismeret 

irányában jobban Rám találnod. 

 Megáldalak  BÉKÉM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

432. ROSSZ SZELLEMEK AKARNAK IRÁNYÍTANI. 

          VAN DUÁL PÁRJA AZ EMBERNEK?  

Kérdező:  
    Rossz szellemi lények akarnak irányítani? Van duál párja az 

    embernek? 

HANG: "Kedves Gyermekem!  

Minden embert irányítani akarnak különböző szellemi lények. A 

teremtés rendjében, ahol a szeretés a legfőbb elv, ott szabadságnak is 

lennie kell. Így a nem-szeretésnek is van helye. 

 Téged is, mint minden embert, irányítani akarnak jó és rossz szel-

lemek egyaránt. De e téren a kulcs a te kezedben van. 

 Imádkozni, naponta áldozni nem sokat ér önmagában. Ha azért 

imádkozol, hogy  jó szellemi erők hassanak rád, még ez sem menthet 

meg. Ha azért imádkozol, hogy jobban tudj növekedni a szeretetben, ez 

kisegít minden bajból, mivel segít kinyílnod a Tőlem származó informá-

ciók befogadására. Természetesen nem akaratod megfeszítése nélkül 

történhetnek veled számodra pozitív dolgok, mivel a szeretés elsősorban 

akarat kérdése. Az szeret, aki JÓT AKAR. Itt mind a két szón hangsúly 
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van. Amilyen fontos a JÓ, annyira fontos, hogy AKARD is. Nélküled 

szinte tehetetlenek a te életedben a jó szellemek, vagyis az angyalok. 

Fontos tudnod, hogy a rossz szellemekkel nem így áll a helyzet. Ha nem 

akarod, ha nem törekszel a jóra, akkor már nekik adtad át az irányítást 

akkor is, ha nem törekszel rosszra. Az ilyen magatartást nevezitek mu-

lasztással vétkezésnek.  

 Itt említem meg, hogy alig tudtam rávenni médiumomat arra, hogy 

válaszoljon leveledre, mivel még nevedet sem írod le úgy, hogy azt 

normális ember, normális módon kibetűzhetné. Aki ennyire nem veszi 

tekintetbe a másik embert, akinek majd a levelet olvasnia kell, az bizony 

nem a szívével gondolkodik. A jó szellemek csak annak tudnak segíteni, 

aki tekintettel tud lenni embertársaira. A szeretetnek ez a kezdete. 

 Az erkölcs területén nincs semleges hely. Vagy a jó felé, vagy a 

rossz felé nyitott egy lélek. Egyik legrosszabb magatartás az, ha valaki 

számára az ima, a szentáldozás, stb. pótcselekvés,  vagy ami még ennél 

is rosszabb, ha valaki jámborsággal igyekszik Istent rávenni valamire, 

ahelyett hogy engedné, Isten vegye őt rá nagyobb emberszeretetre. 

 Ami pedig a duált illeti, hát bizony nincs duál. De ezt kicsit job-

ban meg kell magyaráznom. 

 Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak 

bizonyosságát, hogy senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül sze-

retni nem lehet. Általában mindenkinek arra kellene törekednie, hogy 

olyan párt találjon magának, aki a mindenkire kiterjedő szeretetre, vagy-

is a Velem való benső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket adok enyé-

imnek, ezért előfordul olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet 

valaki úgy tudja lelki békében megélni, hogy nem köti le magát senki-

hez, hogy így lehessen mindenkinek mindene. De ez a szerep ritka és 

egyértelmű. 

 Ha az lebeg előtted, hogy olyan párt találj magad mellé, aki Hoz-

zám, az áldozatos szeretet forrásához jobban tud segíteni téged, akkor 

emellett kell hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Ha nem találsz 

ilyet, akkor  nélkül kell Irántam való hűségedet áldozatos szeretetben 

megélned. Tehát nem a duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretet-

ben megélt áldozat. 

 Sok baj és elválás származik abból, hogy a másikra teszitek a 

hangsúlyt, és nem a mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. 
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Az ilyen élet boldogtalansága nem más, mint az önzésnek szomorú 

gyümölcse, mely gyümölcsöt mindig mással akartok megetetni.  

 Megáldalak, hogy tudj átlátszó, megértő, természetes lenni." 

****************************************************** 

433. ISTEN AKARATA LEHET, HOGY NE SZÜLESSEN MEG VALAKI? 

Kérdező:  
1. Lehet Isten akarata, hogy egy kisbaba ne szülessen meg?  

2. Egy szörnyű álmomnak mi a magyarázata? 

HANG? "Drága Gyermekem!  

Mint tudod, Istennek van egy szándéka szerinti akarata, és van egy 

megengedő akarata. A szándéka szerinti mindig jóra irányul. A megen-

gedő pedig a ti szabadságotok irányában van. Isten megengedi, hogy 

bármit tegyetek, mert szándéka az, hogy szabadon tegyétek azt, amit 

tesztek. E nélkül nem is lenne komoly Istennek az a kívánsága, hogy 

szeretetben éljetek. Szeretni csak ott lehet, ahol lehet nem szeretni is. 

 Ezek után most már világos, hogy Isten pozitíve sohasem szándé-

kolja azt, hogy egy kisbaba ne szülessék meg. De mindig megengedi, 

hogy ne teremtsétek meg azokat a feltételeket, melyek szükségesek egy 

gyermek megszületéséhez. 

 Nagyon bölcsen gondolod, hogy ha jobban vigyáztál volna, akkor 

gyarapodott volna családotok. Természetesen ezt nem szabad tragédiá-

nak felfogni, mivel te inkább belesodródtál a vigyázatlanságba, sem- 

mint kifejezetten akartad volna. Így azt, aki nem tudott nálatok világra 

jönni, ne féltsd, meg fogja találni a módját, hogy ne kerüljön rosszabb 

körülmények közé, mint nálatok lett volna. Neked csupán azt kell ebből 

megtanulnod, hogy esetenként jobban vigyázz magadra. 

 Az álmoddal kapcsolatban, melyben egy gonosz ember szinte 

agyonverte feleségét, s utána veled mosolyogva távozott, s ez téged nem 

borzasztott el, ez azt jelenti, hogy benső érzéseid szabaddá váltak már a 

külső látványosságoktól. Ez egy jó fejlődés eredménye. Akit még le tud 

nyűgözni a külső látványosság káprázata, úgy, hogy belül is azonosul 

ezzel, az vagy föladta vagy még el sem érte egyéniségének centrumát. 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

434. BŰN-E A HÁZASSÁG ELŐTTI TESTI KAPCSOLAT?  

Kérdező:  
Sokszor feltör bennem a régi ember. Bűn-e a házasság előtti  
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szexuális kapcsolat? 

 HANG: "Gyermekem! Az egész földi életen áthúzódik az a küz-

delem, melyre vállalkoztál akkor, amikor vállaltad a földi életet. Ennek 

a földi életnek a természetéhez tartozik az, hogy a lelki életben nincs pi-

henés. Ezen nem szabad bánkódnod. Egyre jobban azt kell átélned, hogy 

minden bukdácsolás ellenére is az Enyém vagy.  

 Erkölcsi fejlődési szintet nemcsak örökölni nem lehet, de konzer-

válni sem. A régi ember valójában már nem létezik, ha egyszer Mellet-

tem döntöttél, csupán a súlyát érzed, mint mikor valaki reumatikusan 

fájlalja a már régen eltörött,  majd összeforrott csontjainak forradását. A 

döntő az, hogy tudatosan már döntöttél Mellettem. 

  Ha egy rakétát kilőttek egy megfelelő cél irányába, akkor az egyik 

lényeges dolog már megtörtént. De amint rendszeresen pályamódosítást 

kell végezni a száguldó rakétán, mert különben elmenne a cél mellett, 

éppen így az egyszer már Nekem odaadott életedet rendszeres pályamó-

dosítással irányítanod kell, ha állapotszerűen kapcsolatban akarsz ma-

radni Velem. Ez napi öt perc bűnbánattal megvalósítható.  

 De tudnod kell, hogy ez a feladat egész életen át tartani fog. Vagy-

is nem az a baj, ha valaki elesik. Akkor van baj, ha valaki nem akar újra 

és újra nekirugaszkodni az útnak. Csak azt tudom célba juttatni, aki nem 

csügged el, s vállalja tovább is a szükséges pályamódosításokat. Ebben 

légy hűséges, és akkor megnyered az ÉLET koronáját. 

 Ami pedig a szexualitást illeti, hát bizony e téren két végletet kell 

kerülni. Az egyik véglet az, mikor valaki súlytalannak érzi erkölcsileg e 

téren az önfegyelmezést. Sajnos, az AIDS ennek következménye. A má-

sik véglet az, mikor valaki ezt tartja szinte az egyetlen problémának. 

Sajnos, ennek következménye az a sok idegbeteg közöttetek. Nem vélet-

lenül került hatodik helyre a szex a parancsok tábláján. Bár hatodik, de 

ott van! Ez a szemlélet megadja a hozzáállás fontosságát és mértékét is. 

 Vegyétek kitüntetésnek, hogy e téren nem automatikát építettem 

be életetekbe, hanem a fegyelmezett szeretet elvét, mely nem használati 

tárgynak tekinti a másik félt, hanem szabadon, szeretetben hozott döntés 

által biztosítja azt a gyarapodást, mely fenntartja az emberi nemet, és 

ugyanakkor eggyé kovácsolja a szerető szíveket is. E téren az önfegye-

lem és a hűség, mint két csodálatos angyal kell legyen kísérőtök, segítő-

tök a benső béke felé. 

 Megáldalak az  ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

435. SZABAD-E PÉNZÉRT GYÓGYÍTANOM? 
Kérdező:  

1. Ki vagyok én?  

2. Mi a feladatom?  

3. Istentől van gyógyító energiám?  

4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

1. Mivel egyetlenem vagy, ezért nem lehet számodra mindegy, 

hogy mivel töltöd el azt a rövid időt, melyet Földre jöttödkor vállaltál.  

2. Ma egyre többen fedezitek fel, hogy gyógyító erő áll rendelke-

zésetekre. Ennek elsősorban nem az az oka, hogy eddig nem volt ilyen 

erő birtokotokban, hanem az, hogy eddig  nem volt rá annyira szüksége-

tek, mint napjaitokban.  

 E téren is úgy van, mint az erkölcsi élet területén. Amikor elha-

talmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem. Amikor elhatalmasodik a 

levegő, víz, föld szennyezettsége, akkor túlárad az a képességetek, hogy 

igénybe vehetitek a bennetek felhalmozott, az általatok kiárasztható 

gyógyító erőket. E gyógyító erőbe vetett hitet erősíti a megtapasztalás, s 

ez ismét a hit erősítését hozza magával.  

Természetesen feladatod, hogy segítsd az embereket abban, amiben se-

gítheted.  

3. Természetes, hogy tőlünk van benned az a gyógyító energia, mely a te 

és a mások, főleg a gyógyulni vágyó emberek hite által aktualizálódik, s 

érzékelhetően kifejtheti jótékony hatását.  

4. Arra a kérdésedre, hogy fogadhatsz-e el pénzt gyógyító energiád ki-

áradásáért, ha mással nem foglalkozol, bizony erre nem válaszolhatok 

neked tömör mondatokkal. Tisztáznom kell valamit veled.  

 Azok, akik gyógyítással keresik kenyerüket, orvosi diplomával 

rendelkeznek, melyet fáradságos munkával szereztek meg maguknak. 

Azok, akiknek nem volt szükségük e fáradságos munkának vállalására, 

ha gyógyításra adják magukat, akkor ezt csak akkor vállalhatják nyugodt 

lélekkel, ha nem főfoglalkozásképpen, hanem alkalmanként, mint Én is 

tettem valamikor, a szeretet gyakorlásaként, az Én tanításom tovább 

adásának eszközeként tegyék. Csak így van rajtatok, munkátokon áldá-

som. 
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 E kijelentésem alátámasztásául mondom: nézzétek meg azokat, 

akik felhagyva eddigi munkájukkal, főfoglalkozásként, pénzért vállalják 

a gyógyító energia felhasználását. Szinte kivétel nélkül tönkrementek 

lelkileg. Lehet hogy szavaikkal még néha hivatkoznak Rám, de életvi-

telük már régen távol van Tőlem. Te ne akarj így járni! 

 Más az, mikor valaki úgy érzi, hogy adnia kell valamit neked,  

mivel Isten rajtad keresztül segítette őt, és te ezt elfogadod. Ilyenkor 

nem az a lényeg, hogy kaptál pénzt, hanem az, hogy mire használod a 

kapott összeget. De elvárásokkal előállni, meghatározott tarifát felállíta-

ni, ez semmiképpen sem az Én Lelkem műve. Én senkinek sem adok 

gyógyító karizmát üzletelésre. Ha ezt nem érted meg, akkor elmegyünk 

egymás mellett. 

 Nagyon szeretlek, nagyon segítelek, nagyon bízom benned. 

 Megáldalak SZERETETEM  SEGÍTŐKÉSZ  LELKÉVEL!" 
*************************************************** 

436. VAN BOLDOG, KIEGYENSÚLYOZOTT HÁZASSÁG? 

Kérdező:  
Élhet valaki olyan elvek alapján, melyek a mai erkölcsi felfogással nincse-

nek szinkronban? Tehát testi-lelki harmónia létezhet-e házaspárok között? 

Egy olyan házasság után kérdezem, mely elválással végződött, de én abból 

is sokat tanultam, s hinni akarok abban, hogy van boldog, kiegyensúlyozott 

házasság. 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Vannak sebek, melyek akkor is fájni kezdenek, ha valaki simogat-

ni kezdi azokat. Amint lelked kitártad Felém, valahogy olyan fájdalom-

nak tetted ki magadat, amelyre Én, ha hűséges akarok lenni Önmagam-

hoz - márpedig feltétlenül az akarok lenni, és az is leszek, mert ez a te 

érdeked is -, akkor nem lehetek tekintettel erre, csak azzal a simogatás-

sal törődhetek, mely mindenképpen orvosság számodra. 

 Tökéletesen igazad van, mikor azt a nézetet vallod, hogy egy nő és 

egy férfi között nem lehet elég a testi kapcsolat. Akik ezt tagadják, azok 

hazudnak önmaguknak, s hogy e hazugságukat ne kelljen beismerniük, 

hát propagandát csinálnak hazugságuk mellett. Mivel nagy a számuk 

azoknak, akik önbecsapásban akarnak élni, tehát félnek szembesülni az 

igazsággal, ezért e propaganda sok követőre talál, sokan sorakoznak fel 

e hamis nézet mellett. De azt, hogy valami igaz vagy nem igaz, ezt soha-

sem az dönti el, hogy hányan képviselik azt a valamit. 
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 Gyermekem! Az eddig elmondottak, mint simogatások, fájni ak-

kor kezdenek, ha az előzőkhöz még hozzáteszem azt, hogy bár nem elég 

a testi kapcsolat, de nincs olyan lelki kapcsolat sem, melyre azt lehetne 

mondani, hogy ELÉG. Ez bizony fájdalmas igazság, de igazság, és ép-

pen ezért felszabadító erővel rendelkezik.  

 Mitől is kell meg- és fölszabadulnia annak, aki nem akar csalódni, 

aki boldog akar lenni házastársa mellett ? Föl- és meg kell szabadulnia 

attól a téveszmétől, hogy ember embert boldogíthat. Két út áll mindenki 

előtt, aki házasságában nem mond le a boldogságkeresésről. Az egyik a 

születendő gyermekekért való önfeláldozástól remélt boldogság. Meg 

kell mondjam, ez csak elodázza a csalódás, az önbecsapás valóságára 

ébredés idejét. A másik út Én vagyok. 

 Aki Engem abszolút elsőnek vállal, annak bár a szenvedések kely-

hét ki kell innia, de rátalál a Földön elérhető boldogság valóságára. De 

aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nemcsak azt éli meg, hogy csa-

lódik házastársában, gyermekeiben, hanem azt is, hogy csalódni fog 

Bennem is. Igen, mert Engem nem lehet másokkal egy sorba állítani ak-

kor sem, ha első helyre tesz is Engem az illető életében. 

 Ez tehát azt jelenti, hogy a párkapcsolat sem lehet cél-program, 

csak eszköz jellegű lehetőség, talentum arra, hogy valaki Hozzám köze-

lebb kerüljön. Ha valaki nem erre használja fel párkapcsolatát, az nem 

értett meg semmit abból, amire az Isten őt teremtette. Vagyis abból az 

igazságból, melyet Ágoston barátom így fogalmazott meg:  "Önmagadra 

teremtettél minket Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg 

nem nyugszik." 

 Drága Gyermekem! Ameddig olyan ELSŐNEK állítasz be életed-

be, hogy Én mondom meg mindig, ki, mi a második, harmadik, tehát a 

ABSZOLÚT ELSŐ lehetek, addig nemcsak vezetni tudlak, de erővel is 

el tudlak látni, hogy az Általam megkívánt önfegyelem ne elfojtása le-

gyen vágyaidnak, hanem az Értem vállalt áldozatos szereteted számára 

isteni ERŐFORRÁSSÁ tudjon válni. 

 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

437. MIÉRT NEM SZERETNEK ENGEM AZ EMBEREK? 

Kérdező:  
Miért nem szeretnek engem az emberek? Hogyan lehetnék jobban Istennek 

tetsző? Gyermekeimért könyörgöm, hogy Téged válasszanak. 
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 HANG: "Drága Gyermekem! Tudom, hogy te a legjobbat akarod, 

s meg vagy győződve arról, hogy csak a tieid java áll előtted, mikor iga-

zad mellett tanúságot teszel. Mivel Én szívedbe látok, ezért szívemre is 

ölellek, de a te problémád olyan válaszra késztet Engem, mely választ 

sokan fogják olvasni, s ezért Nekem olyan igazságokat kell leíratnom 

médiumommal, melyek neked is nagyon nagy csalódást fognak okozni. 

 Nagyon kérlek, ne borzadj meg azoktól a gondolatoktól, melyeket 

most közölni fogok veled. Ismétlem. Nagyon szeretlek. Semmiképpen 

sem ítéllek el. Látom jó szándékodat. De most kénytelen vagyok téged 

felhasználni arra, hogy mialatt  mások szemét LÁTÓVÁ kell tennem, 

azalatt a te szemedről is meg kell próbálnom leoperálni a hályogot. Ez 

számodra fájdalmas műtét lesz. De gondolj arra, hogy minden egyes 

szót az a szeretet mondat Velem, mely itt és most kénytelen IGAZ-

SÁGBAN megnyilvánulni. Kezdem hát az operációt. 

   Te nem azt az igazságot képviseled, mely azonos Velem. Te azt 

az igazságot képviseled, melyet vallási igazságnak neveznek. Számodra 

szinte megbotránkoztatónak hangzik, ha azt mondom, hogy Engem azért 

feszítettek keresztre, mert megállapították Rólam, és joggal állapították 

meg, hogy nem vagyok vallásos.  

 Az akkori vallási vezetők állítása szerint szinte minden vallási 

törvényt áthágtam. Nem tartottam meg az előírt böjtöket, megszegtem 

az Úr napjának előírásait, a tisztálkodási törvényeket, ezekhez még hoz-

zájött, hogy utcanőkkel, vámosokkal, a nép söpredékeivel tartottam fenn 

kapcsolatot. Még az egyházi adó megfizetéséből is bizonyos értelemben 

tréfát űztem. Közben még anyámat is bizonyos értelemben megtagadtam  

(Máté 12: 48-49.), népem egyszerű polgárait pedig  arra akartam ráven-

ni, hogy szeressék a római megszálló katonákat, akik népünk legna-

gyobb ellenségei voltak. Sőt! Azt mondtam: "Inkább szeressétek ellen-

ségeiteket!" De káromkodtam is az akkori egyházi vezetők szerint, mi-

vel istenné tettem magamat, s Istent atyámnak mertem nevezni. Sőt, 

még azt is állítottam, hogy ez az Isten a ti Atyátok is! Ugyanakkor áru-

lómat, aki Engem eladott, még barátai előtt sem lepleztem le, pedig a 

józan ész nyilván ezt kívánta volna. 

 Bizony Leányom! Te nem azt az igazságot képviseled, mely Ve-

lem azonos, hanem azt, mely Engem képes keresztre vinni bármikor, ha 

éppen hatalmi érdeke ezt kívánja. Te azt kívánod, hogy még gyermekei-

det is ebben az irányban befolyásoljam. Vagyis hazudtoljam meg Ön-
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magamat, s tegyek hitet egy olyan ocsmány hatalmi rendszer mellett, 

mely akár egy  ateista uralkodó osztállyal is képes lepaktálva  Engem 

alku tárgyává tenni. 

 Pedig mindenki megtanulhatta az elmúlt évtizedekben, hogy egy-

házi iskolákban nem taníthatnak Engem, legfeljebb csak bizonyos 

szempontból Rólam, mert azt egyetlen egyházi vagy  világi hatalom sem 

tudná elviselni. Egyetlen egyházi iskolában sem tanulhatják gyermekeid 

azt, hogy gyilkolni senkit és senkinek sem szabad, még a katonát sem, 

katonának!  

 Szerinted megengedett, sőt jó dolog, hogy még esküt is tetetnek 

gyermekeitekkel arra, hogy embert fognak ölni parancsra, ha akár álla-

mi, akár egyházi hatalmasságok hatalmi érdekei ezt kívánják.  

 Te ezt nagyon természetesnek és jónak gondolod, s csodálkozol, 

ha józan gondolkodású emberek ennek a fajta vallásosságnak hátat for-

dítanak. Csodálkozol, pedig nem ők járnak a kárhozat útján, hanem te.  

 Persze nem arról van szó, hogy elkárhozol, mivel hivatkozhatsz 

tudatlanságodra. De igenis szó van arról, hogy a  te vallásosságodhoz 

Nekem semmi közöm sincs. Bár nagyon szeretlek, de boldogítani nem 

tudlak. Boldogítani csak azt tudom, aki úgy akar gondolkodni, mint Én 

gondolkodom. 

 Te megdöbbentél, mikor a HANGBAN olvastad a papokról és a 

papi hivatásról szóló szavaimat. Földi életemben sem találtam egyetlen 

papot sem, aki komolyan ki mert volna Mellettem állni. Halálom után 

aztán már voltak még a papok között is, akik többen megtértek. 

(Ap.csel. 6:7.) De ehhez nekik akkor a vértanúságot kellett vállalniuk, és 

természetesen azt, hogy a hatalmasságok kiközösítik őket. Ma sincs ki-

sebb ára a Mellettem kiállásnak. 

 Te a Hozzám tartozást valami szirupos, limonádés jámborkodás-

nak véled, imádságok, litániák, szentmisék, szertartások kavalkádjában, 

elbódítóan szép dicshimnuszoknak fennkölt éneklésében, s eszed ágá-

ban sincs, hogy olyasmit gondolj erről, amit Én világosan kijelentettem: 

"Nem lehet különb a tanítvány mesterénél."  Eszedbe sincs, hogy gyer-

mekedet börtönben akard látni, vagy megvetettnek, kicsúfoltnak, nincs-

telennek, mint amilyen Én voltam. Te úgy gondolod, hogy Belőlem elég 

volt EGY. Úgy  gondolod, hogy a papoknak nem az a feladatuk, hogy 

példámat kövessék, és sorsomat vállalják, hanem az, hogy minden külö-

nösebb anyagi gond nélkül élvezzék, az Én halálomra keresztáldozatom-
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ra hivatkozva élvezzék a főtisztelendőséggel, biztonságos földi jóléttel 

járó kegyes, kegyelmi életet.  

 Drága Leányom! Ha te ismernél Engem, akkor olyan lenne élet-

szemléleted, hogy környezeted tisztelettel beszélne rólad, és példakép-

nek tekintenének még akkor is, ha nem értenének egyet veled egészen. 

De amíg neked olyan egyházi személyek a példaképeid, akiknek sem 

családjuk, sem komoly munkaviszonyuk nincs, de ugyanakkor jól élnek, 

vagyis olyan példaképed van, mely csak becstelennek minősíthető, s 

ilyen életformát kívánsz gyermekednek is,  addig ne kívánd, hogy Tő-

lem támogatást kapsz e példaképed szalonképessé tételére. 

 Drága Leányom! Nagyon szeretlek, nagyon sajnállak. Pontosan 

úgy imádkozom érted, mint imádkoztam a kereszten azokért, akik En-

gem meggyalázva megöltek. Imám tehát így hangzik érted: " Atyám! 

Bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik." 

****************************************************** 

438. EGY HALOTTRÓL SZERETNÉK TUDNI VALAMIT! 

Kérdező:  
Egy halottról szeretnék tudni valamit! 

Médium:  Uram! Én nem vagyok sem halottidéző, sem halottlátó. Kér-

lek, mondd meg, utasítsam-e el a kérdező kérését? 

HANG: "Ne utasíts el semmit és senkit! Ami szeretetből jön, és aki jó 

szándékú érdeklődő, annak állj rendelkezésére. Lehetőséget adok arra, 

hogy beszélj az illetővel." 

 "Bemutatkozom. Betért vagyok. Nem megtért.  Itt már az is nagy 

dolog, ha valaki betért lehet. Sokan vagyunk betértek. Átmeneti az álla-

potunk. Türelmesen várom, hogy mikor szólítanak tovább. Itt nem per-

cekkel mérik az időt. Itt ezer év annyi, mint nálatok egy nap. De ez is 

csak hasonlat. Míg várnom kell, addig ismeretségeket kötök, kapcsola-

tokban mérem föl magam.  

 Kezdek kíváncsi lenni.  Ez itt nagyon fontos! Tudom, hogy ez se-

gít előre, mert aki még nem elég kíváncsi, annak stagnál a fejlődése. 

Szívesen mennék a Földre is vissza, de ez nem rajtam múlik csupán. Ha 

csak rajtam múlna, akkor jobban meggondolnám, s lehet, hogy nem vál-

lalnám. Azért mondtam, hogy szívesen mennék a Földre, mert nem gon-

dolom még át eléggé helyzetemet. Ezért mondtam, hogy ha meggondol-

nám, akkor nem biztos hogy lemennék.  
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 Van bennem sok bizonyosság, de van sok bizonytalanság is. Ezért 

jobb, ha nem zavar senki, mert bizonytalanságomban talán másokat is 

elbizonytalaníthatok. Nem akarok ártani senkinek. Számomra még hű-

vös szó a szeretet. Pedig tudom, hogy csak ez melegíthet fel mindenkit. 

  Sokat hallok Jézusról. Nem találkoztam még Vele úgy, hogy át-

láthassam egészen magam. Már láttam őt. Itt Ő a világosság, és egy 

olyan furcsa ölelés, amihez foghatót a Földön el sem lehet képzelni. Tu-

dod, hogy ölel, mégsem nevezheted biztonságnak. Tudod, hogy nincs 

nagyobb biztonság Nála, de mindig ott van lelkedben valami elvárás az 

Ő irányából feléd, s te tudod, hogy még messze vagy ettől az elvárástól, 

tehát attól, aki lehetnél most, ha a földi életben más lett volna az érték-

rended.  

 Az értékrend. Igen, az értékrend. Ezzel a gondolattal vagyok itt 

legjobban megkötözve. Nem szabadulhatok tőle, mert tudom, hogy ez a 

kötelék az egyedüli, mely szabaddá akar tenni. Ugye furcsákat mondok.  

Nem tudom magamat jobban kifejezni. De nektek nem is engem kell 

megértenetek, hanem Jézust. Ő ezért ment a Földre. Nem megváltásra. 

Megértésre. Nem üzletkötő, hanem szabadító. Ő nem megváltó, de 

VÁLTÓ! Jó irányban beállított VÁLTÓ. Őt át lehet váltani, s akkor tör-

ténnek kisiklások. Sokan átváltották már Őt a Földön. Én is átváltottam 

Őt többször is. Ő mindig visszaváltja önmagát. Őt nem szabadna átvál-

tanotok, de föl kellene váltanotok. Ha újra a Földre mennék, akkor csak 

azért mennék, hogy fölváltsam őt, hogy beváltsam az itt kiérlelődött el-

határozásomat, s megvalósítsam elvárásait. 

 Ha imádkoztok értem, az jó, az nagyon jó. Az nem zavar. De ha 

kérdeztek, az zavar. Ezért nekem jobb, ha nem zavartok, mert zavartsá-

gom nem segíti szívetek nyugalmát. Pedig én segíteni akarok. Csak segí-

teni. Mindig, mindenkinek, mindenben csak segíteni. 

 Búcsúzom azzal, hogy megköszönöm a FÉNYNEK a kapott lehe-

tőséget, melyben elmondhattam azt, amit elmondhattam. 

DICSŐSÉG NEKI MINDÖRÖKKÉ !" 

****************************************************** 

439. MI A TERVED VELÜNK? MI AKARNAK AZ UFÓK? 

Kérdező:  
1. Mi a terved velünk?  

2. Mit akarnak velünk az ufók? 

HANG: "Gyermekem!  
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1. Mint tudod, Én nem vagyok tévé, mely kész téglákat nyújt szá-

motokra szellemi építkezésre. Nem. Én együtt akarok munkálkodni ve-

letek. Hogyan megy ez? 

 Amikor egy csoport kérdezi, hogy mi a tervem e csoporttal, akkor 

azáltal kaptok erre választ, hogy elcsendesedtek, imádkoztok megvilá-

gosodásért, összeszeditek gondolataitokat, utána mindenki elmondja, 

hogy mire jutott szívében a kérdéssel kapcsolatban. Az elhangzottakat 

összegezni kell, s közös egyetértéssel elhatározásra kell jutnotok. Tehát 

nincs olyan, hogy nektek nem kell semmi felelősséget vállalnotok ön-

magatokért, majd a HANG ezt fölvállalja helyettetek. Nem. Nem helyet-

tetek, hanem veletek akarok együttműködni. 

 Csak azokkal tudok együttműködni, akik hisznek Bennem. Csak 

azok hisznek Bennem, akik elhiszik e szavaimat is: "Ahol ugyanis ket-

ten vagy hárman összegyűlnek  az Én nevemben, ott vagyok közöttük." ( 

Máté 18:20.)Ebből az is következik, hogy csak az Én nevemben össze-

jöttekkel tudok együttműködni. Vagyis azokkal, akik azért jönnek össze, 

hogy Velem találkozzanak 

 Minden nevemben összejött közösségnek lehetősége van úgy ta-

lálkozni Velem, hogy terveimről velük kapcsolatban tudomást szerezze-

nek egymáson keresztül Tőlem. 

 2. Az ufókkal kapcsolatban szintén tévhit él közöttetek. Vannak 

földöntúli lények. Nevezzük most ezeket az érthetőség kedvéért szelle-

meknek, függetlenül attól, hogy más bolygón vagy más dimenzióban, 

vagy e kettőt váltogatva élnek. Azért tehetjük ezt, mert hatásuk felétek 

nem attól függ, hogy hol van otthonuk, hanem attól, hogy mit hordanak 

magukban. Ezek között vannak boldogok és vannak boldogtalanok. A 

boldogokat nevezzük angyaloknak, a boldogtalanokat pedig ördögök-

nek. 

 Arra a kérdésre, hogy ezek mit akarnak veletek, a válasz nagyon 

egyszerű. A boldogok boldogítani akarnak, a boldogtalanok boldogtala-

nítani akarnak. 

  Azt világosan elmondtam, hogy a boldogság ÚTJA Én vagyok. 

Aki ezt választja, az szinte hivatalból kiteszi magát az angyaloktól 

származó hatásoknak. Aki nem akar Engem ÚTKÉNT vállalni, az 

ugyanilyen automatikával az ördögök hatásának teszi ki magát. A bol-

dogok és a boldogtalanok, tehát az angyalok és az ördögök, természe-

tüknek megfelelően működnek azokkal, akik nekik magatartásukkal erre 
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lehetőséget adnak. Mindkét oldalon fokozhatjátok a felétek áradó hatást 

tudatos kéréssel, kívánságokkal, vágyakkal, melyeket feléjük irányíto-

tok. 

 Nektek nem e szellemi lényekben kell bíznotok, hanem Bennem. 

Aki Bennem bízik, az nyugodt lehet, hogy mindig megkapja Tőlem akár 

közvetlenül, akár angyalaim által a szükséges erőt, irányítást, s ez így 

igaz akkor is, ha akár közvetlenül Tőlem, akár közvetve angyalaimtól 

kéri a boldogító erőt. Az erő mindenképpen Belőlem árad, mint FOR-

RÁSBÓL. De a ti pszichikai felépítettségetek következtében nagyon 

hasznos számotokra, ha nemcsak közvetlenül Velem, hanem angyala-

immal társulva akartok boldogok lenni. Azt, hogy mikor fordulj Hoz-

zám közvetlenül, és mikor angyal által, azt pszichéd benső igénye hatá-

rozza meg. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL." 

****************************************************** 

440. MIT JELENT AZ, HOGY MÁRIA ORSZÁGA VAGYUNK? 

Kérdező:  
1. Mit jelent, hogy országunk Máriának lett fölajánlva?  

2. A mágiáról, mágusokról szeretnék tiszta tanítást kapni. 

HANG: "1. Földi életemben  Anyámnak felétek közvetlenül szinte 

semmi szerepe nem volt. Próbálkoztak ugyan néha általa protekciót sze-

rezni, de Én ezeket mindig leállítottam. Miután fölmentem a mennybe, 

ez a protekció-igény részetekről hangsúlyozottan szerepet kapott, azok-

nak közbenjárását kérve, akik földi életemben közvetlen közelemben él-

tek. Sajnos nem volt elég okos senki ahhoz, hogy ezt leállította volna. A 

protestantizmus egy kicsit a vízzel együtt kiöntötte a gyereket is. 

 Mikor első királyotok Máriának ajánlotta az országotokat, akkor 

ezt azért tette, mert tudta, hogy ő hamarosan kilép a földi dimenzióból, s 

volt annyi önismerete, hogy arra nem nagyon számíthatott, hogy innen 

továbbra is segíthetné a ti országotok lakóit. Valamit megsejtett abból, 

hogy egy király, aki természetszerűen gyilkos is, példakép nem lehet 

majd végig az ország történetében, ha egy ország népének az a feladata, 

hogy Velem azonosuljon. Velem, a kicsivel, a kiszolgáltatottal, a sze-

génnyel. Ő úgy gondolta, hogy egy gyermek-népnek ANYA kell. Anya, 

aki példakép is. Úgy gondolta, hogy van értelme valamilyen protekció-

nak. Annyira ismert Engem, hogy tudhatta, ő nem rendelkezik azzal az 

erkölcsi súllyal, mely évezredekig erőt képes sugározni. Ráérzett erre az 
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igazságra. Ma már  az ő erkölcsi súlya szinte a nullával egyenlő országo-

tokban. Demokráciákban nincs komoly szerepük a királyoknak sem él-

ve, sem halva. 

 Amikor ez az ember Máriának felajánlotta az országot, nyilván 

nem látott olyan tisztán, nem lehetett akkora rend a fejében, mint most 

nektek van. De azt feltétlenül remélte, hogy Márián keresztül a Velem 

való élő kapcsolat véglegesül abban az országban, melyet  e felajánlás 

után Mária országának  lehet majd nevezni.  

 Ennek van is némi alapja. Az édesanyakép képes finomítani egy 

gyermek szívét. Főleg, ha ez az édesanya az Én édesanyám. Aki ma Má-

riával pozitív módon sokat foglalkozik, az nem válik könnyen ellensé-

gemmé. De téved az, aki azt hiszi, hogy Nekem Mária segítségére van 

szükségem ahhoz, hogy nektek jobb és szebb legyen az életetek. A való-

ság az, hogy Nekem is, Máriának is rátok van szükségünk ehhez. Ha ti 

nem segítetek bennünket, akkor az egész mennyország tehetetlen vele-

tek szemben. 

 A földön élő Mária-tisztelők addig járnak jó úton, míg van bennük 

szándék, hogy tanuljanak Máriától, hogy hallgassanak rá. Ennek fordí-

tottja, vagyis hogy Mária hallgasson rátok, hogy ti okítsátok ki őt, hát ez 

bizony egy elrontott Mária-tisztelet.  

 A szentek tisztelete azért megengedett Részemről, mert azt remé-

lem, hogy tanulni akartok életformát tőlük. Itt tehát - hasonlattal élve - 

egyirányú útról van szó. Aki az országot Máriának adta, az megtett min-

dent annak érdekében, hogy bennetek tudatosodjék: Mária is tanítani 

akar benneteket, és e felajánlás erejében tanítani is fog benneteket. De 

hogy ti tanultok vagy sem, az rajtatok múlik.  

 Remélem, megértettél. Máriának Isten ad küldetést felétek, és nem 

ti adtok küldetést Isten felé. A felajánlásnak ez a lényege. Aki nem ezt 

teszi, sőt aki ennek ellenkezőjét teszi, az elrontja azt, amit első királyo-

tok szeretett volna állandósítani köztetek. 

 2. Most mondok pár szót a varázslásról, a mágusokról. 

 Amikor a Földön jártam, akkor sokszor hangsúlyoztam, hogy a 

HITNEK óriási ereje van. Amíg veletek voltam, addig annyira nem 

használtátok hiteteket, hogy az már Számomra gyakran bántó volt. Szó-

vá is tettem többször. Azt is mondtam, hogy azután, ha elmegyek, ti 

még nagyobb dolgokat is fogtok végrehajtani, mint amit Én tettem köz-

tetek. 
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 Van tehát egy bennetek lévő csodálatos erő, és van a HIT, melyet 

ha mozgósít valaki, akkor csodák történnek általa. Azért írattam le ki-

emelten e szót, csodák, mert csak bizonyos nézőpont szerint nevezhetők 

annak.  

 Mágusoknak általában azokat az embereket szoktátok nevezni, 

akik már mielőtt a Földre jöttek, olyan szerepet vállaltak magukra, 

melyhez elkerülhetetlen két tényező. Az egyik, hogy valaki különleges 

képességeket fedez fel magában, s ezeknek fejlesztésére nagy gondot 

fordít. A másik tényező pedig az, hogy életét olyan hittel rendelkezők 

közé helyezi, akik a benne lévő rendkívüli képességeket nemcsak tudo-

másul veszik, de még föl is transzformálják hitük által. 

 Ha az ilyen mágusok még boldogtalan szellemekkel is szövetkez-

nek, akkor fekete mágiáról van szó. Ha jó szellemekkel, tehát angyalok-

kal lépnek kapcsolatba, akkor fehér mágiáról van szó. 

 Még meg kell említenem a karizmatikusokat. A karizma az egy 

olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben 

rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé 

közvetíteni. E téren tehát sem mágiáról., sem mágusokról nincsen szó. 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

441. AZ ÉLET KARDINÁLIS KÉRDÉSEI FOGLALKOZTATNAK 

 Kérdező:  
Az élet kardinális kérdései foglalkoztatnak. 

HANG: "Kedves Barátom!  

Az értelemmel bíró teremtett lényeknek három kardinális prob-

lémája lehet. Az első a TEREMTÉS. A második a SUGALMAZÁS. A 

harmadik a MEGTESTESÜLÉS. E három közül sorrendben a harmadik 

az első. Az előző kettő EZÉRT van. Mit jelent  az Istennek ez a  három 

megnyilvánulása? 

 A teremtés az Isten abszolút tökéletessége oldaláról nézve szük-

ségszerű megnyilvánulás, mivel a lét pozitív értelemben több, mint a 

nemlét. De az is szükségszerű Isten oldaláról nézve, hogyha teremt, ak-

kor önmagához méltó tökéletességet kell teremtenie. Ez pedig csak Ő 

maga lehet. Tehát a MEGTESTESÜLÉSBEN Neki magának kellett 

megteremtményesülni. Ennek pedig morális előkészítése volt a sugal-

mazás, mely ugyan meg nem szűnt a teremtéssel, de más tartalmat ka-

pott általa. 
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 Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ezért így hangzott:"Betelt 

az idő."(Mk 1;15). Velem elérkezett a világvége!  Általam, Velem és 

Bennem már mindenki tudhatja, ha akarja, hogy hogyan néz ki a tökéle-

tes, boldog ember. Példát adtam nektek. Minden problémátokra megol-

dás vagyok. És csak ÉN vagyok megoldás. Senki más! Bennetek élek 

(Jn 14;23)! Közöttetek élek (Mt 18;20)! Ha valóban érdekelnek azok a 

kardinális kérdések, melyek boldogságod alappillérei, akkor akarj job-

ban megismerni Engem. Megismerhetsz az evangéliumokból, a szíved-

ből, a józan eszedből, a körülötted és benned megtapasztalható történé-

sekből. Van országotokban egy hittankönyv, melyből szintén tiszta ké-

pet kaphatsz Rólam. Címe: MERRE MENJEK? 

 Barátom! Kérdésedre szívesen közöltem veled az előző gondola-

tokat. Bízom benned!" 

****************************************************** 

442. MI AZ OKA BETEGSÉGEMNEK? 

Kérdező:  
Betegségeim okára szeretnék választ kapni! 

HANG: "Gyermekem!  

Te nagyon jól tudod, hogy minden megoldás Istennél van, és nem 

embereknél. Főleg nem olyan embereknél, akik anyagi gyarapodás re-

ményében állnak mások rendelkezésére.  

 Azok az anyagi eszközök, melyekre valakinek szüksége van, ha 

Bennem bízik, biztosítva lesznek számára. De ahol e téren a józan mér-

ce felborul, ott Én jelen nem vagyok. 

 Azok az emberek, akiknek legfontosabb a testi gyógyulás, ennek 

érdekében úgy fogják feláldozni anyagi javaikat, hogy a végén csalódot-

tan, idegileg összeroppanva, mindenből kiábrándulva fogják siratni el-

rontott életüket akkor, amikor már késő lesz. 

 Te kaptál Tőlem olyan megtapasztalásokat, melyek megmenthet-

nek attól, ami  azokra vár, akiket az előbb említettem. 

 Ameddig tudsz hálálkodni, addig kérhetsz bármit. Igen, mert a há-

lás szív előtt nem maradhat rejtve az, hogy az Én szeretetem nagyobb, 

mint a ti előrelátó okoskodásotok. Aki hálás tud lenni Nekem a naponta 

kapott kegyelmekért, az még a legsúlyosabb betegségében is meg tudja 

őrizni szíve békéjét, és képes vigasztalni másokat akkor is, ha úgy tűnik, 

jobban rászorulna vigaszra, mint az, akit vigasztal. 
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 Sajnos, ma köreitekben sokan élnek vissza azokkal a képességek-

kel, melyeket mások érdekében kaptak, és sokan lelkiismeretlenül ki-

használják azoknak a hiszékenységét, akik lelkük mélyén már nem hisz-

nek Bennem. Te semmiképpen se akarj ezek sorába tartozni, mert sor-

suk pillanatnyi örömök, vigaszok után csupa boldogtalanság. 

 Élj hited szerint. Nagyon szeretlek. Az Enyém vagy! És ez a lé-

nyeg! A többi az Én dolgom. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

443. VILÁGKATASZTRÓFA  ELŐTT VÁLLALHAT E  

          VALAKI GYERMEKET? 

Kérdező:  
1. Világkatasztrófa előtt vállalhat-e valaki gyermeket?  

2. Feléd vezet-e az utam?  

3. Döntsek-e egy utazás mellett? 

HANG: "Kedves Barátom!  

1. Egy félreértést kell benned kitisztáznom. A Földön élő szülők-

nek legfeljebb az lehet a kérdésük a gyermekáldással kapcsolatban, hogy 

saját maguk számára mit jelent ez, de semmiképpen sem az, hogy a szü-

letendő gyermek számára mit jelent. Ez azért van így, mert nem a szülő 

választja a gyermekét. A szülő csupán egy gyermek születésének felté-

teleit 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 örök-

kévalóságra gondolva hozod meg. Nem kell nagy fejtörés annak átlátá-

sára, hogy csak az örökkévalóság ÖRÖK. Minden más: tiszavirág-életű, 

eszköz jellegű! 

 2. Utad mindenképpen Felém vezet. Sohasem teremtettelek volna 

meg, ha nem tudtam volna, hogy előbb-utóbb megtalálod Nálam bol-

dogságodat. De ez az előbb-utóbb nem lehet számodra mindegy. Az 

volna jó, ha előbb, mint utóbb történne ez meg. Ennek érdekében ne 

hagyd abba az Engem keresést. Ne vedd ellentmondásnak: csak az ke-

reshet Engem, akit Én már megtaláltam. 
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 3. Mivel nem vagy magányos sziget, ezért a kérdezett utazásodat 

nem döntheted el egyedül. Nem Tőlem kell várnod e kérdésedre a vá-

laszt. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"  

****************************************************** 

444. REIKI  PROBLÉMÁRÓL 
Kérdező:  

1. REIKI problémáról.  

2. Megsérültem egyházi személyek között.  

3. Meditációról.  

4. Szellemi segítőinkről. Mi a feladatom?  Hogyan kell gondol- 

    kodás-átalakítást végezni?  

5. Betegségem orvosolható?  

6. Megsértettem valakit a szellem- 

    világból? Mi a karmikus feladatom? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Amire teremtettelek, vagyis Magamra, ez rugója életednek. A kö-

rülményeid által felajánlott eszközöket sajnos csalhatatlannak gondol-

tad, s annyira bíztál bennük, mint egy istenben.  

 1. A REIKI-módszer: MÓDSZER csupán.  Kivétel nélkül minden 

módszer annyiban értékes, amennyiben a CÉLHOZ viszi közelebb hasz-

nálóját. Így van ez a REIKI-módszer esetében is. Nem a módszer a min-

denható! A mindenható ÉN vagyok. Én nem módszer vagyok, hanem 

olyan személy, aki mérhetetlenül szeret téged, s te csupán azért keres-

hetsz Engem, mert Én már rád találtam. 

 Módszerek által keresel. Nem is kereshetsz másképpen. Van egy 

csalhatatlan módszer. A HIT. Ha két dolgot igyekszel elhinni, akkor éle-

ted feltétlenül átvált a holtvágányról olyan vágányra, mely már itt a Föl-

dön békét és boldogságot fog adni szívednek.  

 Az egyik az, hogy Én úgy szeretlek téged, mint senkit a világon. 

/Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled./ A 

másik pedig az, hogy minden nap életed körülményeibe csomagolva biz-

tosítok számodra valami VIGASZTALÓT! Nincs egyetlen egy olyan 

nap sem, hogy valamivel meg ne ajándékoználak. De ajándékaim meg-

látására szemeidet neked kell rátisztítani. Tulajdonképpen az ilyen sze-

meket nevezem HITNEK. E HIT tisztasága és erőssége nem Tőlem 

függ. Ha Tőlem függene, akkor minden ember mérhetetlen nagy hittel 

rendelkezne, s Én lennék felelős azért, ha valaki nem hisz elég hatéko-
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nyan. De akkor ellentétbe kerülnék Magammal, mivel akkor titeket nem 

Magamra, hanem Engem bennetek teremtettem volna. Ilyen értelmetlen-

séget ne nézz ki Belőlem! 

 Hidd el, minden az előbb említett két nagy valóság hitben való el-

fogadásától függ. E kettőt semmiféle módszer sem helyettesítheti. Ahol 

helyettesíteni próbálják, ott a legtökéletesebb módszer is célt téveszt, s 

ahelyett, hogy segítene, inkább rombol.  

 Ha hiszed, hogy mérhetetlenül szeretlek, tehát úgy, ahogy csak egy 

Isten tud szeretni, és törekszel naponta hálát adni azokért az ajándékai-

mért, melyeket körülményeidben vagy közvetlen lelkedben hited által 

fölfedezel, mint szeretetem jeleit, akkor elindultál nemcsak a boldogság 

felé, hanem a boldogság ÚTJÁN is! 

 Mindaz, amit leveledben a REIKI-vel kapcsolatos élményeidről 

mondasz, az előbb említett HIT által helyére tehető. 

 2. Az egyházi személyekkel kapcsolatban szintén az csalódásod 

gyökere, ami a REIKI módszernél. Ameddig súlyt jelent neked, hogy 

milyenek azok, akikről úgy tudod, hogy átadták magukat Nekem, addig 

szinte semmit sem értettél még meg tanításomból. Nem az az érdekes, 

hogy milyenek a Nekem átadottak, hanem az, hogy Én milyen vagyok! 

Egy IGAZSÁGGAL szemben mérhetetlenül sok hazugságot lehet felso-

rakoztatni. Ha valaki nem az EGY IGAZSÁGGAL kezd foglalkozni, 

hanem mást boncolgat, bizony soha nem talál rá az EGY IGAZSÁGRA 

még akkor sem, ha mint Pilátus előtt, ott áll előtte maga az IGAZSÁG!  

(János 18: 38.) 

 3. A meditációval kapcsolatban a legegyszerűbb és legfontosabb 

és legelső lépcsőnél kell kezdeni. Ez pedig így hangzik: imádkozni 

/meditálni/  = lelkem Istenhez emelem. Tehát aki valóban saját lelke 

épülésére meditál, az az imádságnak egyik formáját választja azért, hogy 

ezáltal emelje lelkét Istenhez. Aki nem ezért meditál, azzal Lelkem nem 

tud mit kezdeni. Én tehát csak ezzel a meditációval lehetek kapcsolat-

ban. 

 Mindenki tud imádkozni, ha akar. Ha valaki nem akar, akkor sen-

ki sem tudja erre őt rákényszeríteni. Abban a pillanatban, amikor valaki 

jó szándékkal Istenre gondol, már imádkozik. Aki tehát azt mondja, 

hogy nem tud imádkozni, az valami egészen helytelen elképzelést hor-

doz magában az imával kapcsolatban. 
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 Az imának nagyon sokféle formája van. Minden komolyabb hit-

tankönyv, imakönyv, bőven nyújt ezekről információkat. Velem beszél-

getni nem rendkívüli dolog, hanem az egyik legtermészetesebb emberi 

magatartás. Olyan ez, mint a káromkodás, csak pozitív töltettel. Nem 

kell hozzá különleges tanulmányokat folytatni. Hinni kell Bennem, és 

szeretni kell Engem. Tehát Értem élni, tenni, amit teszel, és ezt jó szán-

dékkal kell tenned. Ilyen egyszerű. 

 4. A szellemi segítők létezése körül is bizonyos félreértéseket ki  

kell tisztáznom. A hagyományos megfogalmazást szerencsésebbnek tar-

tom. Vagyis a szellemi segítők helyett jobb, ha ANGYALOKAT mon-

dasz. Az angyal szó küldöttet jelent. Atyám küldi ezeket a jóságos szel-

lemeket hozzátok. Ti nem tudjátok megsérteni őket úgy, hogy ők valami 

sértést magukban tudnának hordozni. Fájdalmat tudtok okozni nekik, 

éspedig azáltal, ha magatoknak ártotok. 

  Sajnos sokkal többet ártotok magatoknak, mint amennyit az itteni 

életetekben átláttatok és vállaltatok egykor. Ez azért van, mert mióta a 

Földre jöttem, olyan lehetőséget kaptatok, melynek föl nem használása 

által rosszabbul jártatok, mintha a Földre el sem jöttem volna. Éppen 

azért kellett eljönnöm, hogy az ártó szellemek hatását képesek legyetek 

gondolkodás-átalakítással semlegesíteni. De ti éppen ezt nem akarjátok 

vállalni. Legtöbb esetben sok pénz a zsebetekben többet jelent nektek, 

mint az Én jelenlétem a szívetekben. 

 Angyalaim, angyalaitok nagy segítséget jelentenek azoknak, akik 

hisznek bennük, és kérik segítségüket. Nagyon szeretnek segíteni. De 

segítőkészségük önmagában nem elég. Ha ez nem találkozik bennetek 

olyan vággyal, mely szükséges és fontos lenne, akkor nagyon csekély a 

hatékonyságuk. 

 Gondolkodás-átalakítást azáltal tudsz végezni, hogy utánanézel, 

miképpen gondolkodom Én olyan témákról, amelyeket te fontosnak tar-

tasz. Utána kellene nézned, hogy szerintem kik a boldogok, kik az oko-

sak, kik az Atyám áldottai, stb. Ha azt látod, hogy ezekről és ezekhez 

hasonló dolgokról Én hogyan gondolkodom, s te is így kezdesz gondol-

kodni, akkor remélhetőleg életedet is hozzá fogod majd igazítani ehhez 

a megváltoztatott szemléletedhez. 

 Feladatod tehát értelmed megdolgoztatása. Feladatod, hogy keress, 

kutass, és semmit se fogadj el addig, míg szíved IGENT nem mond rá. 

Tehát ne azért tarts valamit jónak, mert azt valaki mondta, hanem azért, 
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mert Én, Jézus, aki a szívedben lakom, helyeslem azt. Ne fogadj el Raj-

tam kívül nagyobb tekintélyt, bárki bármit is mond neked. Aki komo-

lyan Rám hivatkozik, az igazolni is tudja ezt. Ha az evangéliumaim 

alapján törekszel gondolataimmal bevilágítani saját gondolataidba, fel 

fogod ismerni irányító szeretetemet, s át fog járni Lelkem bölcsessége. 

Sem világi, sem egyházi tekintélyek nem helyettesíthetik Lelkem böl-

csességét benned. Természetesen megszólalhatok egyházi tekintélyek ál-

tal is, de ezt szintén igazolni fogja a szívedben lévő jelenlétem békét adó 

érzése. 

 5.  Betegségedről tudnod kell, hogy minden betegség orvosolható. 

Aki Rám talált önmagában, az vagy kigyógyul betegségéből, vagy nem 

jelent tovább problémát számára a betegsége, mert megérti, hogy külde-

tését mások felé, boldogságát önmaga felé, ez nem érinti. Tehát közöm-

bössé válik betegségével szemben. De mindehhez valóban Rám kell ta-

lálnia önmagában. 

 6. A szellemvilággal kapcsolatban már elmondtam, hogy részetek-

ről ők sérthetetlenek voltak, vannak és lesznek. Mindenki csak önmagát 

tudja megsérteni, fölsebezni. Amit ti karmikus, tehát sorsszerű adottság-

nak gondoltok, az szintén olyan valami, ami sokkal inkább motorja sze-

retetetek kibontakoztatásának, mint akadálya annak. A lényeget érintve 

teljesen mindegy, hogy valaki tudatában legyen annak, hogy mi életében 

karmikus adottság és mi csupán járuléka életének, mivel mindenképpen 

és mindenkinek legfőbb feladata az, hogy erejéhez mérten törekedjen 

senkinek sem ártani, mindenkinek megbocsátani és segíteni ott, ahol ezt 

szíve fontosnak ítéli. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

***************************************************** 

445. MI A FELADATA KICSI CSOPORTUNKNAK?           

Kérdező:  
1. Mi a feladata kicsi csoportunknak?  

2. Bízhatunk-e az ufókban? 

HANG: "Drága Gyermekeim!  

Ti vagytok az Én reménységem! Nagyon bízom bennetek. Rend-

kívül fontos számomra minden olyan csoport, mely jó szándékkal, ér-

deklődéssel és bizalommal fordul Felém. Mint tudjátok, Én azért jöttem 

közétek, hogy bennetek élhessek Lelkem által. A teremtett világnak er-

kölcsileg egyik legnyomorúságosabb területére léptem, amikor megszü-
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lettem. Ami akkor nagyon fontos volt Számomra, az ma is olyan fontos. 

Ez pedig az volt, hogy azok a személyek, akik körében megjelentem, 

azok legyenek nagyon tudatában annak, hogy Én, az Atya Gyermeke, 

mindenkit meg akarok ajándékozni ezzel az isteni kapcsolattal. 

 Éljétek hát át, hogy gyermekei vagytok az Én Atyámnak, aki a ti 

Atyátok is! Így mi egymásnak testvérei vagyunk. Örüljetek annak, hogy 

édestestvérek vagyunk! 

 Legfőbb feladatotok, hogy amikor találkoztok, akkor ápoljátok 

magatokban ezt a testvériségi kapcsolatot. Amikor pedig a csoporton kí-

vül kell helytállnotok, akkor legyen azon a hangsúly, hogy a mennyei 

Atya gyermekei vagytok külön-külön, s ugyanakkor pedig Nekem édes 

testvéreim vagytok. 

 Higgyétek el, már itt a Földön átvehetitek Tőlem azt az örömöt és 

boldog békességet, amelyet csak Én adhatok nektek, s amely mindenkor 

megmutatja a kiutat a legkényelmetlenebb körülményekből is. Igen, 

mert az Általam biztosított kiút mindig befelé vezet, befelé, Hozzám, 

Lelkemhez, közös Atyánkhoz, tehát a MENNYORSZÁGHOZ. 

 Nincs arra megfelelő szó, mellyel ki lehetne fejezni, vagy csak 

egyáltalán érzékeltetni is lehetne, hogy mit is jelent az, hogy szeretlek 

benneteket. E szeretet olyan mérhetetlen, hogy ez élteti az Istent! Akkor 

gondoljátok csak el, mennyire képes éltetni Isten teremtményeit!!! 

 2. Ne ufókban gondolkodjatok, hanem ANGYALOKBAN! Jobb 

ez a hagyományos kifejezés, mint az ufó. Az angyal szó küldöttet jelent. 

Ha úgy fogadjátok őket, mint angyalaimat, akkor bízhattok bennük, mert 

ők azért keresik a kapcsolatot veletek, hogy Hozzám jobban oda tudja-

tok kapcsolódni. Valójában tehát Engem képviselnek. 

 Azok a lények, akiket rossz ufóknak szoktatok nevezni, azok 

olyan sebzett szellemek, akik szintén rászorulnak szeretetemre, de ennek 

az ő számukra hasznos formáját csak nálatok tudják megtalálni. Ezért 

mondtam annak idején, hogy INKÁBB SZERESSÉTEK ELLENSÉGE-

ITEKET. Igen. Számukra a bennetek élő szeretetem az egyedüli megvál-

tás. Csak az ellenségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi 

más! 

 Megáldalak benneteket SZERETETEM  MELEGÉVEL!" 

****************************************************** 
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446. SZERETTEIMET ELTEMETTEM  
Kérdező:  

Magányos vagyok. Szeretteimet már eltemettem. Mi még a  

teendőm itt a Földön? 

HANG: "Drága Gyermekem! A te szeretteid az Én szeretteim is. Itt, a 

boldogság országában, ahol már nincs könny és fájdalom, csak várako-

zás, itt van egy olyan hiányosság, mely a földi életben teljesen ismeret-

len. Lehet áldozattá válásnak is nevezni, lehet érdemszerzésnek is ne-

vezni, lehet olyan irigylésre méltó adottságnak is nevezni, mely miatt az 

itteniek szinte drukkolnak, hogy ti a Földön ne ellene, hanem vele akar-

játok megszentelni magatokat. 

 A te jelen életed tehát nagyon értékes a mi szemünkben, ha az 

idődet imával töltöd ki. Ez az ima legyen hálaadó és kérő ima egyaránt. 

A hálaadó imák által egyre jobban át tudod érteni, hogy mennyire szeret 

téged az Isten, a kérő ima pedig eléd idézi azokat a szeretteidet, akikkel 

ezáltal még jobban kapcsolatban tudsz maradni. 

 Gondod, hogy miképpen segítsd embertársaidat. Én küldök hoz-

zád, adok neked olyan lehetőségeket, melyek enyhítenek e gondodon.  

 Már az egy komoly szeretetszolgálat, ha a HANG tartalmával át-

itatottan beszélgetsz azokkal, akik éppen erre neked lehetőséget adnak. 

Nagy és komoly szeretetszolgálat, ha mások figyelmét is felhívod 

HANGOMRA. Bizony Én rászorulok segítségetekre e téren is. 

 Világotok nagyon melléfog, mikor legfőbb problémának az anyagi 

problémát tartja. Kétségtelen, hogy lehet az is probléma, de messze nem 

a legnagyobb. 

 Irányt tévesztett ma legtöbb ember élete. A helyes útra rámutatni 

csak azok tudnak hitelesen, akik vállalni is akarják ezt az utat. Ez az út 

pedig nem komplikált. Egyszerű. Meg kell látni a jelen pillanatában sze-

retetem jeleit. Aki nem látja, az nem azért nem látja, mert nincsenek je-

lei szeretetemnek, hanem azért, mert rossz a szeme. Általad is szeretném 

javítani embertársaidnak a szemét, hogy vegyék észre: nem hagytalak 

árván benneteket. Ezt meglátni Én nem tudom helyettetek. Ezt meglátni 

meg kell tanulnotok! Erre kellene neked is felhívni azok figyelmét, 

akikkel összehozlak jelen életedben. 

 Igen, drága gyermekem! Szolgád (Lukács 12;37) és egyben mun-

kaadód (12;43) is vagyok.  
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 Nagyon szeretlek. Mindig veled vagyok. Örülök neked. Örüljünk 

egymásnak! Megáldalak!" 

****************************************************** 

447. NEHÉZ A MAGÁNY 
Kérdező:  

Nehéz a magány 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Te említesz egy könyvet, melyben a leírtak megzavarták benned a 

Szentháromságról eddig magadban hordott ismereteidet. Ezzel kapcso-

latban azt kell mondanom, hogy az Isten szentháromságos élete a ti földi 

életetekben sem át nem fogható, sem meg nem érthető, ki nem tisztázha-

tó úgy, mint valami objektív valóságnak a tudományos feldolgozása. 

Nincs is szükségetek arra, amiről Én földi életemben nem adtam nektek 

kimerítő magyarázatot. Elég, ha azt tudjátok, hogy Isten olyan közösség, 

melynek lényege a SZERETET, a SZERETÉS. Tudnotok kell még azt, 

hogy ti erre a SZERETÉSRE lettetek teremtve. Ez boldogságotok forrá-

sa, útja és gyümölcse.  

 A magány nem az Én világom. A tiétek sem. Aki a Földön él, az 

hite által jelenítheti meg magában azt a közösséget, mely nem ábránd-

kép, hanem valóság. Jobban valóság, mint a földi életben megtapasztal-

ható, tehát szemmel látható és érzékszervekkel érzékelhető emberi kap-

csolat.  

 A Földön csak a felületen lehet közösséget tapasztalni, de ez nem 

oldja fel igazán azt a magányt, mely itt a Földön a legsűrűbb emberkö-

zegben is rátok tud telepedni, s melynek másik megfogalmazása így 

hangzik: nem értenek meg engem az emberek. 

 Sajnos nem neveltek rá benneteket, és így nem is vagytok okai, de 

igenis szenvedő alanyai vagytok elmagányosodásotoknak. Akik rá tud-

tak nevelődni arra, hogy ne látszat-kapcsolatok által akarják feloldani 

magányukat, hanem hitben, azok már itt a Földön meg tudnak élni va-

lamit abból a kapcsolatból, melyből soha nem fogy ki az, aki szívében a 

mennyország jelenlétét tudatosan ápolja.  

 Hidd el, hogy amikor azt mondtam: nem hagylak árván bennete-

ket, akkor igazat mondtam. Nem vagy hát egyedül mindaddig, míg él 

benned a Velem való kapcsolat bizonyossága.  

 A hit nem érzelem. Az érzelem, legyen bármennyire edzett, bele-

rokkan abba a hittartalomba, melyet az Én jelenlétem kisugárzása jelent. 
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Nem úgy roppan bele, hogy elpusztulna, hanem úgy, hogy holtvágányra 

juttatja a lelket. Éppen ezért Nekem nagyon csínján kell bánnom azok-

kal a Tőlem felétek sugárzó, számotokra érzelmileg is átforrósító élmé-

nyeket nyújtó megnyilvánulásaimmal, melyeket ti Isten-megtapasz-

talásoknak neveztek. 

 Foglalkozz többet Velem, mint magaddal! Imában, olvasásban, 

adandó alkalmakkor beszélgetésekben. Ezek mind magányt feloldó le-

hetőségek. A földi életben ennél többre nagyon nem számíthatsz. 

 A Földön még a leghosszabb emberi élet is csupán elröppenő pil-

lanat. Erre gondolj többször! Te, aki az örökélet gyermeke vagy, nem 

elég, hogy megtanultál vágyakozni. Meg kell tanulnod várakozni is. 

 Szeretlek. Hitben megélt várakozásod jutalma minden képzeletet 

felül fog múlni. Megáldalak." 

****************************************************** 

448. A HELYES SZERETETRŐL 
Kérdező:  

Kérek ismertetést a helyes szeretetről. 

HANG: "Meg kell mondjam, hogy e téren nagyon sok félreértés van 

köztetek, és ennek következtében nagyon sok szenvedést okoztok egy-

másnak. Ti a különböző érzelmi megnyilvánulásokat azonosítjátok a 

szeretettel. Kétségtelenül van érzelmi megnyilvánulása is a szeretetnek, 

mivel ti érzelembe ágyazott életet éltek.  

 De most az érzelem alatt nem azt a finom, benső békét árasztó, 

otthonra találtság érzését értem, amely a földi élet után is nagyon fontos 

szerepet kap a szellemvilág életében, és amely méltó arra, hogy szere-

tésnek nevezzétek, hanem azt, amely a földi élettel értelmét vesztve 

megszűnik. Tehát azt az érzelmi állapotot, melyet tartósítani nem lehet, 

és nem is kell, mert nem képes  az áldozatvállalást hűségben hordozni. 

Ilyen minden ártatlan simogatás, becézgetés, puszilkodás, ölelés, megér-

tő mosoly, stb. Ezeket nem szabadna azonosítanotok a szeretéssel. Bár 

lehetnek ezek is igazi szeretet-megnyilvánulások, amikor ezeknek válla-

lása áldozatba kerül. Ilyenkor igazi szeretés van mögöttük. De általában 

nem nevezhetők ezek a szeretet megnyilvánulásainak. 

 Az igazi szeretet egy olyan akarati aktus, mely az Irántam való 

szeretetben gyökeredzik. Tehát Értem vállalt vállalkozás, amely nem a 

következményekre van tekintettel, hanem a FORRÁSRA. Tehát nem azt 
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mérlegeli, hogy ki jár jól, hanem arra figyel, hogy Tőlem jöjjön az elha-

tározás, az akarati döntés. 

 A szerelem csak Bennem azonos a szeretetemmel. Teremtménye-

imben a szerelem nem más, mint olyan pszichikai esemény, melynek 

forrása egy külső lény által meggyújtott belső ideál. Ez az ideál aztán 

annyira tud lángolni belül, hogy kifelé is valóságnak tűnik annak sze-

mében, akiben ez az ideál meggyulladt. De csak annak szemében, aki-

ben meggyulladt. Mivel e lángot szintén nem lehet konzerválni, ezért a 

csalódás előbb-utóbb automatikusan bekövetkezik. Nem változik át sze-

retetté. Csupán arról lehet szó, hogy már kezdetben is jelen volt az a 

szeretet, mely később, miután a szerelmi kábulat megszűnt, szerephez 

juthat. A szerelem, amennyiben a fent leírt módon, tehát külső teremt-

mény részéről gyulladt ki valakiben, inkább elnyomja a szeretetet, sem-

mint segítené azt. Boldog ember az, aki a Tőlem kapott szeretet által úr-

rá tud lenni a szívében kigyulladt szerelem felett. De jaj annak, aki a 

benne kigyulladt szerelem áldozatává válik. Sem Isten, sem ember rajta 

segíteni nem tud. Családi tragédiák számtalan tömege tanúsítja ezt. Ó, 

hányan botránkoztak meg azon,  és dobták félre azt a kijelentésemet, 

melyben elmondtam, hogy aki jobban szereti apját, anyját, házastársát, 

tehát bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Bizony a helyes szere-

tés az nagyon komoly életállapot, mely az önlegyőzés által tisztul, és ér-

lelődik véget nem érő boldogsággá. 

 A szerelmeseknek mondom: Ne egymástól várják saját boldogsá-

gukat, hanem Tőlem várja mindegyik, akkor meg fogják találni egymás-

ban azt. De ha egymástól várják, akkor pokollá teszik egymás életét. 

 Drága Gyermekem! Én igaz szerelemmel szeretlek. Erre egyedül 

Én vagyok képes. Ez életetek mulandóságában föl nem fogható, csupán 

elhihető. Boldog, aki elhiszi ezt. Minden vágyam afelé irányul veled 

kapcsolatban, hogy elhidd ezt Nekem. Olyan boldogságra teremtettelek, 

melyet meg is tudok adni. Csak Én tudom ezt megadni. 

 Megáldalak."  

****************************************************** 

449. FÉRJEMTŐL ELVÁLTAM                         
Kérdező:  

Férjemtől elváltan élek, mert nem lehetett kibírni őt. Kisfiammal 

élek. 

HANG: "Gyermekem!  
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Ismerem életed minden gondját, baját. Tudom, hogy mennyire 

vagy felelős tetteidért, és azt is tudom, hogy mennyire nem tehetsz arról, 

amiben most vergődsz.  

 Nem titkolhatom el előtted, hogy te magad is oka vagy szenvedé-

seidnek. Azok az eléggé meg nem fontolt elhatározások, melyek mások 

figyelmeztetése ellenére is megszülettek benned, sok szenvedés forrásá-

vá vált. De most már nem az a megoldás, hogy a múlt hibás lépésein rá-

gódj, hanem az, hogy a jelenben láss hozzá, és építsd ki magadban azt 

az alapot, melyre homok helyett sziklára alapozhatsz. A szikla ÉN va-

gyok. A Velem való személyes kapcsolatot nem pótolhatja semmi.  

 Az természetes, hogy férjedtől nem várhatod életetek jobbra for-

dulását. De az már nem természetes, hogy saját ígéreteidet elfelejtsd. Az 

természetes, hogy nem bízhatsz meg olyan emberben, akiben eddig 

mindig csak csalódtál. De az már nem természetes, hogy az Én erőmet 

ne akard kihasználni arra, amire való, vagyis olyan életvitelre, melyre a 

halálod óráján, mely nagyon hamar eljön akkor is, ha te másképpen 

gondolod, megnyugvást képes biztosítani minden külső, mostoha kö-

rülmény ellenére is. 

 Azt mondanom sem kell, hogy mérhetetlenül szeretlek, és éppen 

ezért nem ámíthatlak azzal, hogy jön majd valaki életedben, aki boldog-

gá tehet. Nem. A boldogságod kulcsa nálad van. Szereteted fokmérője 

nem más, mint az az áldozatvállalás, melyet helyetted más felvállalni 

nem fog, mert nem tud. Mindaddig, míg abban bízol, hogy rajtad kívüli 

erők elrendezhetik életedet, bizony olyan csalódásnak teszed ki maga-

dat, mely kikerülhetetlen. 

 Ne értsed félre! Nem férjed próbálkozását akarom felértékelni, de 

igenis rá akarok mutatni arra, hogy Nálam irgalomra csak az talál, aki 

irgalmas. Nem olyan értelemben, hogy Én annak irgalmazok, aki más-

hoz irgalmas, hanem olyan értelemben, hogy csak azt minősíthetem ir-

galmasnak, aki magát is irgalmasnak tudja minősíteni. Hidd el, az ítélet 

nem Nálam, hanem a ti szívetekben van önmagatok iránt. 

 Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked az 

Én békémet és boldogságomat. De ennek feltétlen feltétele az, hogy a 

mulandóságot mulandóságnak ismerd el, és mindent abból a szempont-

ból láss, ahogyan azt majd halálod óráján látni szeretnéd. 

 Drága Gyermek! Véleményt kértél Tőlem. Nem tudtam jelenleg 

finomabb formában elmondani azt, amit szeretetem számodra diktált. 
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Kérlek, ne engedj a kísértésnek, és a fenti szavaimat úgy értelmezd, 

hogy azok Hozzám közelebb hozzanak, és semmiképpen sem úgy, hogy 

eltávolítsanak Tőlem. 

 Megáldalak a BELÉM  VETETT  BIZALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

450. GYÓNÁS NÉLKÜL LEHET ÁLDOZNI? 

Kérdező:  
1. Gyónás nélkül nem merek áldozni.  

2. A felebaráti szeretet számomra probléma, mert nem tudom megítélni, 

hogyan szeressem a másikat.  

3. A tévé sok rossz gondolatot sugall. Ne nézzek tévét? 

HANG: "Gyermekem!  

1. Sajnos, te nem az irgalmamra akarsz építeni, hanem a te tökéle-

tességedre. Mindaddig, míg bűnök után vadászol, nem tudok veled mit 

kezdeni, mert Én csak azzal tudok együtt gondolkodni, szólni és csele-

kedni, aki nem bűneivel foglalkozik, hanem Velem vagy valami egyéb-

bel. 

 Nagyon sajnálom, hogy nem tudom veled megértetni, hogy nem 

az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Egyet-

len olyan eset van, mely Tőlem el tud téged szakítani. Nem, nem a 

BŰN! Ami Tőlem képes téged elszakítani, az az, ha kimondod, hogy 

nem akarsz az Enyém lenni. EZ AZ EGYETLEN magatartás, melyet tu-

domásul veszek nálad, és helyben hagyok. Minden más vergődésed az 

Én számomra nevetséges, szánalmas viselkedés.  

 Ti ostoba emberek! Engem nem lehet megbántani úgy, hogy meg-

sértődjek! Pokol lenne az életem, ha így megbánthatnátok! Fájdalmat 

ugyan tudtok okozni Nekem. Olyankor történik ez meg, amikor nem 

akarjátok magatokat elfogadni Irántam való szeretetből olyannak, ami-

lyenek vagytok. 

 Az Én fájdalmam olyan, mint amikor egy szülő szenved, mert lát-

ja, hogy gyermeke üti saját magát. Amikor tehát lelked mélyén nyugta-

lan vagy, az azért fáj Nekem, mert Én boldognak akarlak tudni téged, de 

te annyira hiú vagy, hogy azt hiszed, majd lehetsz olyan tökéletes, hogy 

örülni tudjak neked.  

 Értsd meg! Én nem a te tökéletességed miatt vagyok boldog, ha-

nem azért, mert szeretlek téged. Te bármit csinálhatsz, Én akkor is sze-

retni foglak. Akkor is, ha te nem hiszel az Én irgalmam végtelen jóságá-
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ban. Ez a te bajod. Vedd tudomásul, nem tudok segíteni rajtad akkor 

sem, ha minden nap, minden órában szentgyónást végzel, és akár órán-

ként áldozol is. Ezek komolytalan dolgok nálad, mert nem hiszel irgal-

mamban. 

 2. A felebaráti szeretettel kapcsolatban is nagyon helytelen felfo-

gást képviselsz. Ha nincs megfelelő ítélőképességed atekintetben, hogy 

ki és mire és hogyan szorul rá, akkor ne akarj olyan formában segíteni 

máson. Bízd olyanokra, akik képesek erre. Te úgy mutasd ki szeretete-

det, ahogy tudod, és ne úgy, ahogy nem tudod. Egy mosoly, egy bátorító 

szó, egy csendes meghallgatása a másik ember panaszának. Ezek a te 

szeretet-területeid. Ezen a téren kellene erősödnöd. A többit hagyd má-

sokra. 

 3. A tévénézéssel kapcsolatban is azt tudom tanácsolni, hogyha 

nyugtalanít olyasmi, ami más normális embert nem nyugtalanít, akkor 

kétségtelenül jobb, ha nem nézel tévét. De e téren is tudnod kell, hogy 

attól nem leszel se jobb, se rosszabb, hogy mit nézel és mit nem. Nor-

mális idegzetűvé akkor leszel, ha nem arra figyelsz, hogy mit idéz elő 

benned valami előadás, hanem arra, hogy miért kezdted el nézni vagy 

hallgatni azt. Én annak idején nem azt mondtam, hogy ha valakit kísér-

tés ér, az baj. Nem. Minden egészséges ember ki van téve mindenféle 

kísértésnek. Én azt mondtam, hogy ha valaki azzal a szándékkal kezd 

nézni vagy hallgatni valamit, hogy kísértés érje, tehát ha az a célja, hogy 

helytelen vágyak ébredjenek fel benne, akkor helytelenül cselekszik. 

 Nagy különbség van tehát e kettő között: Ha azért kapcsolod be a 

tévét, hogy kísértés érjen, vagy ha bekapcsolod, akkor kísértés ér. Ez 

utóbbi nem számít. Ha azért teszed, hogy árts magadnak, akkor ártasz. 

Ha azért nézed a tévét, mert ki akarsz kapcsolódni, s közben lelkileg 

megzavar, az nem baj. Meg kell tanulnod bizonyos nagyvonalúságot, 

mert különben elembertelenedsz. 

 Amiket eddig mondtam, azt nem biztos, hogy mindenkinek tud-

nám ajánlani, de neked feltétlenül. Szeretném, ha kigyógyulnál aggá-

lyoskodó nyavalyádból, ostoba szemléletedből, vagyis abból, hogy raj-

tad áll, hogy szeretlek vagy sem. Nem rajtad áll. Rajtam áll!!! És ezt 

nem tudod megmásítani akkor sem, ha akarod! 

 Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG  LELKÉVEL !" 

****************************************************** 
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451. NEJEM NEM VALLÁSOS 

Kérdező:  
Nejem nem értékeli azt, hogy vallásos vagyok. 

HANG: "Kedves Barátom!  

Az emberi természet minden irányban végtelenre van állítva. Aki 

Velem törődik, az ezt meg nem szűnően törekszik tenni, és örül, hogy 

ennek vége sohasem lehet. Aki önmagával van elfoglalva, az szintén ezt 

meg nem szűnően csinálja, és sohasem örül igazán, mert mindig kevés 

neki az, hogy mások mennyit foglalkoznak vele. 

 Kár a fáradságért! Sohasem fogsz tudni nejed kedvében járni! So-

ha nem fogsz tudni senkinek sem kedvében járni! Nem is kell töreked-

ned arra, hogy bárkinek is kedvében járj! Belebolondulhatsz, akkor sem 

tudod kielégíteni azt, aki azt akarja, hogy kedvében járj. Neked is meg 

kell tanulnod, hogy ne személyekben gondolkodj, hanem feladatokban. 

Ha Tőlem megkérdezed, hogy mi a feladatod napra lebontva, akkor jó-

zan eszeddel ezt átveheted Tőlem, s nem szabad törődnöd azzal, hogy 

nejed vagy bárki is, hogyan vélekedik erről. 

 Aki fontosabbnak tartja mások véleményét, mint az Enyémet, az 

teljesen képtelenné teszi életét arra, hogy szívbékét éljen át. 

 Drága Barátom! Körülményeid keresztjét viselned nem könnyű. 

Tudom, hogy az lenne a jó, ha a házastársak segítenék ebben egymást. 

Sajnos, legtöbb esetben inkább nehezítik egymás életét, mint segítenék. 

Én annyiban tudok segíteni, hogy erőt adok annak, aki Engem választott 

élete legfőbb irányítójává. Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút 

többség. Aki Velem van, az a GYŐZTES oldalán áll. 

  A  földi életben csak addig volt paradicsomi állapot, míg oda em-

ber nem tette be a lábát. Abban a pillanatban, mikor már két ember léte-

zett, elkezdődött  részben az uralmi harc, részben a szabadságharc. En-

nek se vége, se hossza. Aki Hozzám tér, az kilép ugyan ebből az örökös 

harcból, de nem úgy, hogy ne szenvedné ezt. Szenvednie kell, mert a 

másik ember nem tudja azt elviselni, hogy boldog, megelégedett ember 

éljen mellette. Ezért aztán el is követ mindent, hogy saját békétlenségét 

a másikra is kivetítse, s könnyebb a lelkének, ha a másikat fel tudja 

bosszantani. 

 Drága Barátom! Akkor tudod társadat helyesen szeretni, ha azt te-

szed, ami Nekem kedves. Ha aztán egyszer ő is rájön arra, hogy számára 

ez a legjobb, akkor béke lesz nálatok. Ha nem jön rá, akkor a te szíved-
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ben ugyan tudok békét teremteni, de körülötted nem. Nem tudom meg-

békéltetni azt, aki nem akar szíve békéje érdekében lemondani önmagá-

ról az Én kedvemért, tehát nem a másik ember kedvéért. 

 Maradj hűséges Hozzám minden áron! Szeretlek, és megáldalak 

azzal az erővel, amire szükséged van, hogy szíved békéjét meg tudd 

őrizni." 

****************************************************** 

452. ISTEN NEM MINDENHATÓ 

Kérdező:  
Tudom, hogy mindenható vagy, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Meg kell hogy mondjam: tévedésben vagy. Isten nem mindenható. 

E szó nagyon nem szerencsés. Ha Isten mindenható lenne, akkor ti nem 

lehetnétek szabadok, tehát nem tudnátok sem Engem, sem egymást sze-

retni. Szeretni csak az tud, aki tud nem szeretni is. A valóság az, hogy 

Én, a ti Istenetek, a szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Csak a szere-

tet körén belül vagyok mindenható olyan értelemben, hogy aki Engem 

szeret, annak még a leglehetetlenebb körülményeket is javára tudom 

fordítani, illetve ő maga az, aki erre képes az Én erőmmel. 

 Drága Gyermekem! Te mindenkor szólhatsz Hozzám, mert Én 

nem vagyok olyan elfoglalt, mint te. Akkor is figyelek rád, mikor te nem 

figyelsz Rám. Akkor is veled és érted vagyok veled, amikor te nem vagy 

Velem, amikor nemcsak a felszínen, de lelked mélyén sem irányomban 

vagy elkötelezett. Szeretetem irántad azonos azzal az erővel, mely téged 

létben tart. Ez azt jelenti, hogy te azért lehetsz, mert szeretlek. 

 Boldogságod érdekében jó lenne, ha minél többet vennél észre 

gondviselő szeretetemből. Nagyon komolyan kérlek, kezdd el mielőbb a 

gondolkodásod átalakítását. Az első lépés ebben az irányban az, hogy te-

remtesz magadnak önálló véleményt. Tehát nem azért fogadsz el vala-

mit, mert egy általad tekintélyes személy mondja, hogy fogadd el, ha-

nem azért, mert értelmed és szíved is igaznak tartja a hallottakat.  

 Sajnos, nem ahhoz vagytok hozzászokva, hogy önállóan gondol-

kodjatok, hanem ahhoz, hogy mások gondolatát ruhaként vegyétek ma-

gatokra. 

 Kétségtelen, hogy az önálló gondolkodás felelősségvállalással jár, 

de éppen ez tesz mindenkit olyanná, hogy saját boldogsága legyen, és ne 

mástól kölcsönzött.  
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 Drága Gyermekem! Amikor a HANGOT olvasod, akkor se azt 

nézd, hogy ez megegyezik-e azzal, amiket eddig hallottál, hanem azt, 

hogy értelmed és szíved számára igaznak tudod elfogadni vagy nem. Ha 

nem, akkor meg kell tudnod okolni, mert éppen ez jelenti eszed haszná-

latát. Ne feledd!, első ajándékom számodra az, hogy gondolkodó lény 

vagy. Minden más ajándékom csak annyiban lehet hatékony életedben, 

amennyiben ezt az elsőt komolyan felhasználod. 

 Ha van már önálló véleményed, akkor vizsgálhatod evangéliuma-

im alapján, hogy a te véleményed mennyiben azonos vagy mennyiben 

tér el az Enyémtől. Azért mondtam az evangéliumokat, mert a többi 

szentírási könyvet ezekhez kell igazítani, és nem fordítva. 

 Mint látod, Én annyira nem vagyok mindenható, hogy azt sem tu-

dom megtenni, hogy helyetted átalakítsam a te gondolkodásodat. Pedig 

nagyon szeretném, ha úgy gondolkodnál, mint Én. De helyetted ennek 

Én nem tudok utánajárni. 

 Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

453. A NYELVEKEN VALÓ IMÁRÓL 

Kérdező: 
1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?  

2. Férjem egészségéért aggódom.  

3. Nagyon meg tudok hatódni. 

HANG: "Gyermekem!  

Te az újjászületés csodájának vagy boldog megtapasztalója. Min-

den újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele fog-

lalkoznak. Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyer-

mekként beszél Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is 

megérti gyermekét, amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti ön-

magát, úgy Én nagyon is megértem az Én gyermekeimet, mikor nyelve-

ken kezdenek beszélni. Azzal mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt 

a nyelvét, hogy jó érzést keltek abban, aki erre vállalkozik. 

 Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott 

olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. 

De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. 

Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését. 

 Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az elő-

zőhöz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. 
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Könnyeid, meghatódásod az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell 

bánnod, mint a nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell en-

gedned könnyeidnek, mikor egyedül vagy. Ez nagy benső megtisztulást, 

megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De közösségben, mások 

előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzé-

kenyülésen. 

 Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem 

értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden 

újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem. 

 Ami férjed egészségét illeti, ezzel nem kell neked foglalkoznod. 

Neked a beteggel kell foglalkoznod. Ez szereteted gyakorlati kimutatá-

sára ad neked lehetőségeket. Természetesen az imáid a betegért szintén 

a szeretet megnyilvánulásai, és tudnod kell, hogy a te újjászületésed után 

magad is rendelkezel olyan erővel, mely kézrátételed által gyógyító erőt 

is hordoz és áraszt. 

 Azzal fejezem be, amivel kezdtem. Mivel az újjászületés csodájá-

nak boldog megtapasztalója lettél, ezért azt is tudnod kell, hogy mostan-

tól kezdve különlegesen a Szentlélek irányítása alá kerültél. Ne lepődj 

meg hát, ha még sok csodát fogsz megtapasztalni magadban, körülötted, 

éppen azáltal, hogy Lelkem működik általad, veled és benned. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

454. SZEKTÁBÓL A BOLONDOK HÁZÁBA 
Kérdező:  

Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. Pszi-

chiátriára kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem tudom, vállaljam-e 

a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyanakkor egy  beteget is vál-

lalnom kellene? Mit akar velem az Úr? Mi van öngyilkos barátnőmmel? 

HANG:" Drága Gyermekem!  

Sok testi, lelki megpróbáltatás ért eddig. Nagyon meg kellett él-

ned, hogy magadra vagy utalva. Mivel átlagon felüli érzékeny idegrend-

szerrel születtél a Földre, ezért te súlyosabban élted át azokat a megpró-

báltatásokat, melyekbe belesodródtál. Nekem sem volt könnyű dolgom 

veled. Úgy akartál függetlenülni Tőlem, hogy ezt Velem próbáltad meg-

ideologizálni. Ezt most jobban meg kell magyaráznom. 

 Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSES-

SÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZ-
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SÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG, ÉS KÍVÁ-

NOM MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom 

el Magam, és ezt kérem másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilye-

nek. Rám hivatkozva ezeket félredobni, enyhén szólva eltávolodás Tő-

lem, s út a diliház felé. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel szükséges fog-

lalkozni, de igenis jelenti azt, hogy nem érdekes, foglalkozik-e valaki 

ezekkel, mint eszközökkel,  vagy sem. Éppen, mert eszközök, önma-

gukban nincs erkölcsi értékük. Se nem jók, se nem rosszak. A cél dönti 

el tehát, amire használja ezeket valaki, hogy jók vagy nem jók. Pihenés-

re, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre használva feltétlenül jó 

dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetetlenül sok építő 

gondolatot tudtok átadni képek, szobrok által. Persze ezek használatát 

is, mint mindent, el lehet rontani. De azért, hogy el ne romoljon, hát ne 

is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki nem indul el 

sehová, nehogy útközben elessen.  

 E bemutatkozás után most már mondhatom a következőket:  

 Drága Gyermekem! Sokat szenvedtem amiatt, hogy gyakran ártot-

tál magadnak. Ártottál testednek tudva, lelkednek tudatlanul. Mivel jó 

szándék vezetett legtöbbször, ezért e szenvedésem következménye lett 

az, hogy mindig melletted tudtam maradni, s meg tudtalak menteni an-

nak érdekében, hogy még földi életedben a szándékom szerinti feladato-

dat teljesítsed. 

 A szándékom szerinti feladat lényege a következő: Boldognak 

akarlak látni! E boldogságnak másik neve: benső béke. Körülményeid 

ellehetetlenülése lehetővé tette számodra azt, hogy a benned lévő jelen-

létem megtapasztalhatóvá váljék. Ha előbb nem, hát utóbb. Az az élet-

tengődés, mely most nálad külsőleg megnyilvánul, nem nevezhető bol-

dog, a hazataláltság érzésétől átmelegített lelki állapotnak. Pedig Én ezt 

akarom elérni benned. 

 Hidd el, bármit rajzolsz, bármit festesz, bármit írsz, Nekem örö-

möm telik munkádban. Ezt az örömömet szeretném megosztani veled. 

Azt is el kellene hinned, hogy sokkal nagyobb életerő rejtőzik benned, 

mint te gondolod. Sokkal többre vagy képes, mint amit teszel. Ezt nem 

azért mondom, hogy vigasztaljalak. Nem szoktam olcsó trükköket al-

kalmazni. Azért mondom, mert Én TUDOM ezt. Nem vagyok sem elke-

serítő, sem hízelgő típus. A harmonikus bölcsesség szeretetben megélt 
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igazságának megnyilvánulása vagyok, mint már bemutatkozásomban 

mondottam. Ezért érdemes nagyon komolyan venni Engem. 

 Mivel kimondhatatlanul szeretlek, ezért óva intelek minden elha-

markodott radikális elhatározástól. De ugyanakkor bátorítalak arra, hogy 

ne értékeld le magadat, ha arról van szó, hogy fölvállalj áldozatot. Csak 

az a társkapcsolat hordozza áldásomat, mely biztosítja azt a magányt is, 

melyre szükséged van, és amely biztosítja a Velem való párbeszéd, a há-

la, dicsőítés, kérő ima zavartalanságát. 

 Barátnődnek újra meg kell születnie. Nem lehet problémákat kike-

rülni. Azokat meg kell oldani. Semmi módon nem kerülheti  meg földi 

halandó, hogy a földi életben eléje kerülő problémákat, melyeket neki 

kell megoldania, megússza. Minden öngyilkosnak meg kell születnie új-

ra, és semmiképpen sem kerül könnyebb helyzetbe, mint amiből öngyil-

kosságba menekült. Az öngyilkosság az egyike azoknak a cselekedetek-

nek, melyek az illetőt kirepítik gondviselő szeretetem köréből.  

 Drága Gyermekem! Bízzál Bennem! Megáldalak a BIZALOM  

LELKÉVEL!"  

****************************************************** 

455. MIT ÜZEN NEKEM A HANG? 

Kérdező:  
1. A postán különböző könyvecskéket kapunk. Azt mondják, 

 hogy szektáktól valók. Mi ezekkel a teendő?  

2. Mit üzen nekem a HANG?  

HANG: „Gyermekem!  

A második kérésednél kezdem. Azt üzenem neked, hogy nagyon 

szeretlek, és nagyon örülök a munkádnak. Mivel Lelkem által benned 

élek, ezért különös öröm számomra, hogy engeded magadat bensőleg 

formálni. Amikor imádkozol, akkor úgy tud rád ragyogni szeretetem fé-

nye, hogy mások felé is képessé válsz ennek továbbadására anélkül, 

hogy ezt erőltetned kellene. 

 Azt üzenem, hogy légy továbbra is egyszerű és természetes. Így 

tudok legtöbb gyümölcsöt érlelni általad mások számára is. 

 Nem kell félned azoktól a postán vagy bárhogy hozzád került 

könyvektől. Valóban sok értékes gondolatot hordoznak azok számotok-

ra. Nem kell félned, mert azok a lelkek, akik félnek, valójában nem óva-

tosak, hanem betegek. Mégpedig olyan betegek, akik magukat betegítik 

meg. Ezért nehéz a gyógyításuk. 
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 Neked és mindenkinek, aki értelmét jó szándékkal használja, min-

dent szabad, de nem minden használ. Azt pedig, hogy mi használ és mi 

nem, azt mindenkinek önmagának el kell tudnia dönteni, mert Én nem-

csak benned, de mindenkiben jelen vagyok annyira, hogy szólhatok a 

lelkiismereten keresztül mindaddig, míg valaki ezt Nekem megengedi, 

illetve ezt Tőlem kéri. 

 Amire azonban fel kell hívnom figyelmedet ezzel kapcsolatban, az 

az, hogy a Bibliában nem szabad minden szót Nekem tulajdonítani. 

Amit Pál mond, azt Pál mondja, amit Péter vagy Jakab mond, azt Péter 

vagy Jakab mondja. Amit Jeremiás mond, azt Jeremiás mondja, stb. 

Amit Én, Jézus mondok - ezt főleg az evangéliumokban és az Apostolok 

cselekedeteinek elején találhatod -, azt Én, Jézus mondom akkor is, ha 

nem Én írtam le azokat. 

 Ha szavaim mérlegén méred le a Biblia többi kijelentéseit, akkor 

sohasem fogsz tévútra jutni. Sajnos, nagyon sok gyermekem e téren nem 

hallgat Rám, s így éppen azért, mert Isten szavának tulajdonít minden 

szót a Bibliában, sokkal inkább bálványimádóvá válik, mint Istent imá-

dóvá. 

 A Bibliával tehát óvatosan kell bánni, mert nem a Biblia a forrás, 

bár nagyon előkelő és tiszteletre méltó az értéke. A forrás a benned és 

minden jó szándékú emberben működő  SZENTLÉLEK, aki azért adott 

nektek értelmet, hogy ti azt átadva LELKEMNEK, együtt munkálkod-

jatok Velem. Drága Gyermekem! Aláhúzottan mondom: NAGYON 

SZERETLEK!  Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"  

****************************************************** 

456. LEHET MÁSOK HELYETT HINNI? 

Kérdező:  
1. Jó úton járok?  

2. Családunk két tagja helyett nem tudok hinni!  

3. Házunkat rossz szellemek lakják? 

HANG: "Gyermekem! Abban biztos lehetsz, hogy ha olyan kérdés me-

rül fel benned, hogy jó úton jársz-e, akkor Nálam mindig megkapod azt 

az eligazítást, melyre lelkednek szüksége van. 

 Kétségtelen, hogy nemcsak az ősellenség tud elbizonytalanítani, 

hanem Én is. Én olyankor próbállak elbizonytalanítani benneteket, mi-

kor önmagatokban akartok feltétlenül bízni. Az ősellenség pedig olyan-

kor akar elbizonytalanítani benneteket, amikor Bennem akartok bízni. 
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 Tehát te nagyon jó úton haladsz. De tudnod kell, hogy ez a nagyon 

jó út egyben keresztút is. Szükségesek olyan testi, lelki szenvedések, 

melyeknek megtapasztalása megfelelő alap arra, hogy jobban tisztában 

légy önmagaddal, másokkal és Velem. Önismeret, emberismeret és Is-

tenismeret. Ez a három terület az, ahonnan lemérhető annak az útnak 

minősége, melyet választottál. 

 Azt tudnod kell, hogy mások helyett hinni nem lehet. Nem is kell 

gondban lenned emiatt. Mindenkinek megvan az a szenvedésmennyisé-

ge, melyet ki nem kerülhet, ha fejlődni akar. A jó tanács önmagában 

nem elég. Megtapasztalások kellenek ahhoz is, hogy valaki a jó taná-

csokat elfogadja.  

 Az önmagadban nem bízás, mely szükséges a lelki fejlődéshez, 

nem azonos a kisebbrendűséggel. A kisebbrendűség pszichés betegség, 

melyből éppen azáltal lehet kigyógyulni, hogy valaki elkezd nem önma-

gában, hanem Bennem bízni. 

 Amit a rossz szellemekről gondolsz, melyek szerinted házatokat 

megszállva tartják, hát ezekről annyit mondhatok, hogy nemcsak háza-

tokat, de egész földeteket megszállva tartják, de tehetetlenek azokkal a 

gyermekeimmel szemben, akik hisznek, remélnek és szeretnek.  

 Tehát te a Győztes oldalán állsz! Ismételem, a Földről kellene el-

menekülnöd, ha el akarnád kerülni azoknak a jelenlétét, akik rossz szel-

lemek. Mikor a Földön éltem emberként köztetek, Engem is próbáltak 

eltántorítani utamról, még a Sziklának átnevezett apostolomat, Pétert is 

felhasználták eszköznek, hogy céljukat elérjék. 

 Ne félj hát! Veled vagyok, benned vagyok, és mint már több em-

bertestvéredet bátorítottam e szavakkal: ÉRTED VAGYOK BENNED. 

Számomra nem hétvégi kedves kirándulás az, hogy benned élek, hanem 

szent vágyam megvalósulását készítem elő ezzel. Szent vágyam az, 

hogy egykor ZAVARTALANUL  tudd átélni szeretetemet, hogy egykor 

ZAVARTALANUL tudjam átélni szeretetedet.  

 Nagyon szeretlek. MEGÁLDALAK!" 

****************************************************** 

457. MIÉRT SZÜLETTÜNK MEGBÉLYEGZETTEN?        

Kérdező:  
1. Miért születtünk megbélyegzetten?  

2. Betegségemből van-e szabadulás?  

3. Fiatal koromban megátkoztak. Hogyan lehet ettől megszaba- 
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dulni?  

4. Beteg fiam számára kérhetek gyógyulást? 

HANG: "Gyermekem!  

1. Részben mindenki megbélyegzetten születik. Ennek nincs jelen-

tősége az erkölcs területét érintően. Vagyis nem múlik rajta senkinek 

sem a boldogsága. Szerepe természetesen van. Besegít abba az életálla-

potba, melyben e nélkül főleg a hiúság ördöge nagyon meg tudná nehe-

zíteni a lélek fejlődését. Ilyen értelemben tehát hálát kell adni minden 

megbélyegzettségért. De olyan nincs, hogy az ilyesmi bárkit is hátrányos 

helyzetbe hozhatna. Még Káin megbélyegzése is számára előnyt, és nem 

hátrányt jelentett. Olvasd csak el figyelmesen Káin és Ábel történetét! 

 2. Betegségedből van kiút. Nem küzdened kell ellene, hanem hálát 

kell adnod érte. Tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik számodra, de 

pszichikailag csak akkor tudsz ráhangolódni arra a fiziológiai rezgés-

számra, mely képes helyreállítani benned a megbillent egyensúlyt, ha 

hitben érleled magadban azt a meggyőződést, hogy Én csak olyat enge-

dek meg számodra, ami feltétlenül javadra válik. Így ha nem is látod át 

jelen betegséged hasznos voltát, de ha hitben el tudod fogadni, s érte  

így látatlanban hálát tudsz adni, akkor ez olyan erőket képes mozgósítni 

benned, hogy feltöltődsz megfelelő életenergiával, vagyis az immun-

rendszered annyira föl tud erősödni, hogy betegségedet megszünteti. 

Óriási erőforrás a HÁLAADÓ IMA! 

 3. Semmiféle átok nem fog az Enyéimen. Lelkem olyan keretet, 

hálót fon körétek, melyet képtelen áttörni bármiféle rossz szándék. Ez 

akkor is igaz, ha csetlő-botló emberi magatartásod azt sugallja, hogy 

Engem nem szeretsz úgy, mint kellene, hogy hűtlenkedsz, hogy időn-

ként elpártolsz Tőlem. Hidd el, Én nem pártolok és nem is pártoltam el 

tőled soha. Amikor azt mondtam:”Bízzatok, én legyőztem a világot!", 

akkor elsősorban arra a világra gondoltam, melyet magatokban hordoz-

tok. Én ott vagyok benned, s így semmi sem árthat neked. Minden rossz, 

minden átok megpróbál nehézséget okozni, de ezek valójában annak ár-

tanak, aki átkoz, és nem annak, akit megátkoztak. Hidd el, te nem átko-

zott, hanem áldott vagy. Hallani fogod majd egykor: "Jöjjetek Hozzám 

Atyám áldottai!" Te is közöttük leszel! Tehát nem kell azon spekulál-

nod, hogy hogyan lehet ettől megszabadulnod, mert nem is vagy rabsá-

gában ennek. 
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 4. Beteg fiad számára természetesen kérheted a gyógyulást. Sőt, te 

magad is tudod gyógyítani őt. Aki szeretettel ráteszi kezét egy betegre, 

az gyógyító energiát ad át. Az ilyen gyógyításnál azért nem rendszeres 

és látványos gyakran a gyógyulás, mert nem elég, hogy abban él igaz 

szeretet, aki kezét a betegre teszi. Magában a betegben is meg kellene 

lennie annak a tiszta szándéknak, mely egészségét a szeretet irányába 

fejlesztené tovább. Bár az is igaz, hogy nem szükséges mindig az, hogy 

a beteg higgyen a gyógyító energia áradásában. De e hit hiánya általában 

csökkenti a gyógyulás esélyét. 

 Bízzál bátran Bennem! Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

458. MIÉRT HALT MEG FIATALON EGY JÓ EMBER? 
Kérdező:  

1. Miért kellett oly korán elmennie egy jóságos embernek  

közülünk?  

2. Miért van rám valaki oly nagy hatással?  

3. Min kell változtatnom életemben? 

HANG: "Gyermekem!  

Az Én gondolatom nem a ti gondolataitok. Az Én utam nem a ti 

utaitok. Ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy előttetek érthetetlen bi-

zonyos tragédia, halál, szerencsétlenség. Kétségtelen, hogy vannak ösz-

szetevői ezeknek. Nem arról van tehát szó, hogy Én vagy bárki más va-

lamit fátumszerűen elhatároztunk, és akkor, ha törik, ha szakad, annak 

úgy kell lennie. Nem. Itt csupán arról van szó, hogy bizonyos esemé-

nyeket, melyek váratlannak minősülnek számotokra, csupán azért láttok 

ilyeneknek, mert közületek még a legélesebb elméknek is nagyon szűk 

az a belátható terület, amelyben annyi, de annyi ember életének esemé-

nyei fonódnak össze. Nem végzetről van tehát szó, hanem olyan szabad 

döntések sorozatáról, amelyeknek következménye csak innen látható be 

hitelesen, tőlünk. 

 Első kérdésedre tehát pontos választ fogsz kapni akkor, ha hoz-

zánk érkezel. Úgy, amint mi látjuk a ti idő-életeteket, ez hamarosan be 

fog következni. Csak kis idő, és megláttok Engem! 

 A második kérdésedre valamivel többet tudok mondani. Na nem 

mennyiségben, hanem tartalomban. Egy hasonlattal tudom megközelítő-

en érzékeltetni azt, amit mondani akarok. Képzelj el egy hatalmas zene-

kart, aztán egy másikat, aztán egy harmadikat, stb. A zenekar tagjai kö-
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zül mindegyik tudja, hogy amelyik zenekarban játszik, abban kell neki 

hangszerével harmóniába kerülni a többiekkel. Lehet, hogy más zene-

kart és más zenekarban lévőket tisztel, becsül és értékel, de szíve, lelke 

legmélyén tudja, hogy hangszere azokhoz van hangolva, akikkel egy 

karban játszik. 

 Drága Gyermekem! Amikor valaki a Földre születik, akkor szük-

ségszerűen egy meghatározott zenekarba születik bele. A hasonlat egy 

kicsit azért sántít, mert bár itt látjátok, hogy melyik az a zenekar, de 

Földre születésetek után ez nem automatikusan történik. Sok ártó erő 

próbál más zenekarba terelni benneteket. Ezeknek ellent kell állnotok! 

Nem elég a testi vonzalom, sem a szellem, sem a lelki önmagában. Egy-

szerre van szükség mind a háromra ahhoz, hogy abba a karba kerüljetek, 

melyet itt világosan láttatok magatokénak. Kemény, önfegyelmező, ér-

telmet komolyan működtető harc következménye lehet csak az, hogy 

megtaláljátok és fölvállaljátok a nektek megfelelő, a titeket megillető 

kart. Ehhez nyújt segítséget az a bizonyos belülről átjáró nagy hatás, 

amelyet említesz. 

 E téren a bölcsességnek van egy nyilvánvaló jele: A VÁRNI TU-

DÁS! Míg az ősellenség úgy akarja megrontani az érettebb lelkeket, 

hogy sietteti a meglátott jó megvalósítását, addig az Én Lelkem bölcses-

sége 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! 

 Légy hát türelmes! Nálam csak az jut célba, aki nem siet! Ezzel az 

utolsó mondattal már válaszoltam is harmadik kérdésedre. 

 Megáldalak a TÜRELEM  ÉS A  BÉKE  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

459. MEG TUDNÉK GYÓGYÍTANI EGY BETEGET 

Kérdező:  
1. Egy szívbetegről olvastam a HANG egyik kötetében,   

akit meg tudnék gyógyítani.  

2. Saját életemről, munkámról szeretném hallani a HANG  

véleményét. 

HANG: "Kedves Barátom!  

A második gondolatoddal kezdem. Igen. Értékelem munkádat. 

Szeretet van benne, és a szeretet sohasem függetlenülhet Tőlem. Ennek 

a te életedben óriási jelentősége van. 
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 Sikereid és sikertelenségeid is közös sorsunk eredménye. De va-

lamit tisztán kell látnod: Míg sikereidért hálával tartozol Nekem, kudar-

caid gyökereit meg kell vizsgálnod. Amennyiben nem a szereteten volt a 

hangsúly, annyiban Tőlem függetlenül, tehát azáltal történt, hogy te nem 

voltál szinkronban Velem. Kérlek, hogy minden ilyen irányú munkád 

előtt IMÁDKOZZ! Tudd Rám bízni magadat! És természetesen azt is, 

aki az Én segítségemet általad, rajtad keresztül várja. 

 Mint tudod, Én nem azért jöttem a Földre, hogy a születésétől 

kezdve minden halálra ítélt ember mulandó életét kicsit megtoldjam, 

hanem azért, hogy elmondjam és bemutassam, hogyan lehet valaki bol-

dog, függetlenül attól, hogy milyenek a körülményei, és milyen a pilla-

natnyi egészségi állapota. 

 Mivel szerepeket adok nektek, s ezek között a szerepek között van 

a különböző beavatások, tanfolyamok elvégzése által megszerzett gyó-

gyító szolgálat is, ezért tehát áldásomat hordozod. De az a szeretet, 

amely élő kapcsolatot létesít Köztem és közted, ez sohasem kerülhet pe-

rifériára. Ez az a központi életenergia, mely mindent, így az egészséget 

is, egészséges eszközként kínálja azoknak, akik erre vállalkoznak. Légy 

hát hálás és imádkozó lélek, akkor együtt dolgozhatunk. 

 De vigyázz! Most rátérek első gondolatodra. E gondolatoddal 

rossz helyen kopogtattál. Soha! Érted? Soha nem fogok senkit Magam-

tól máshoz elküldeni, hogy meggyógyuljon! Ennek fordítottja lehetsé-

ges. Vagyis az, hogy mások küldenek Hozzám beteget gyógyításra. Az 

ilyeneknek majd elmondom, amire szükségük van. Az is lehet, hogy 

meggyógyítom egyiket, másikat. De sohasem lehet olyan, hogy bárki 

számára propaganda-alany legyek.  

 Megértem jó szándékodat, de nem helyeslem kérésedet. Lelked 

mélyén valójában nem hiszed el, hogy Én az a Jézus vagyok, akinek ép-

pen e napokban ünnepeltétek születése napját. Ha valóban hinnéd, hogy 

a HANG által ÉN szólok, akkor nem kértél volna fel, hogy te gyógyíts 

olyan embert, akinek betegségét Általam tudtad meg. Legfeljebb azt 

kérdezted volna, hogy Én miért nem gyógyítottam meg őt a te elgondo-

lásod szerint? 

 Kedves Barátom! Életed, szereped nemcsak ismert Előttem. Dol-

gozni akarok általad, veled és benned. Ezt akkor teszed lehetővé Szá-

momra, ha Általam, Velem és Bennem akarod megdicsőíteni az Atyát!  

 Megáldalak SZERETETEM  EREJÉVEL!"  
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****************************************************** 

460. TÖNKREMENT A HÁZASSÁGOM 
Kérdező:  

1. Tönkrement házasságom után mi a feladatom?  

2. Alkatilag van akadály kapcsolatunkban? 

HANG: "Gyermekem!  

Azt világosan kell látnod, hogy a tönkrement házasság nem azo-

nos a tönkrement élettel. Ti azt a házasságot nevezitek tönkrementnek, 

amelynek az egyik fél hátat fordított, s csak idő kérdése, hogy ezt a má-

sik fél realizálja. 

 A tönkrement házasságoknál nem alkati okok miatt történik meg 

az, ami megtörténik. Csupán erre is rá szokták fogni a következménye-

ket. Minden esetben arról van szó, hogy aki elhagyja a másikat, az olyan 

lelki éretlenségről tesz tanúságot, melyet csak azáltal tud elviselhetővé 

tenni a maga számára, hogy a másikat okolja a történtekért. Fontos tud-

nod, és ezért hangsúlyoznom kell, hogy az elhagyás nem a fizikai elha-

gyást jelenti, hanem azt, ami már előbb megtörtént valamelyikben, s 

kezdte megmérgezni kettőjük között a légkört.  

 Ez olyankor történik meg, amikor az egyik már semmiféle meg-

változásra, megjavulásra nem hajlandó annak érdekében, hogy a másik 

fél közelebb kerüljön Hozzám. Ha az, aki lehetetlen viselkedésével, te-

hát olyan viselkedéssel, amely akadályozza a másikat abban, hogy Hoz-

zám közelebb kerüljön, már igazolta, hogy elhagyta társát, s elkezdi 

ígérgetésekkel ezt az elhagyást takargatni, csak akkor hitelt érdemlők e  

szavai, ha cselekedetekkel is alá tudja támasztani ígérgetéseinek ko-

molyságát. 

  A mindenkori megbocsátás nem azoknak jár, akik ígérgetnek, ha-

nem azoknak, akik alá is tudják támasztani további magatartásukkal, 

hogy ígéretük komoly. Csak annak komoly az ígérete, a megjavulási 

szándéka, aki kívánja, sőt követeli is, hogy ígéretének megvalósítását 

kérjék tőle számon! 

 Tönkrement élet valójában nincsen. Van bukdácsoló élet, s ez a 

bukdácsolás lehet méreteiben katasztrofálisan nagy is, de sohasem lehet 

véglegesen tönkrement. Azért nem lehet, mert Én, aki minden élet 

FORRÁSA vagyok, nem vagyok kimeríthető, elzárható, lebénítható. 

Sohasem vagyok elérhetetlen. Ti örök újrakezdők vagytok, s ezt  
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lehet naponta lemérhető vagy nagyobb események láncolatában földara-

bolható módon felfogni. 

 Gyermekem! Életed értelme annyiban hordoz erkölcsi értéket, 

amennyiben arra hangol téged, hogy igyekezz tanítványommá lenni, és 

másokat tanítványommá tenni. 

 Tanítványommá azáltal lehetsz, ha sokat olvasod az evangéliuma-

imban föllelhető tanításomat. E tanítások lényege, hogy csak az a szere-

tet érdemli meg e nevet, mely képes megvalósítani e magatartást: csak 

azt tenni másnak, amit magadnak is akarsz, hogy mások tegyenek, s ke-

rülni szóban, cselekedetben egyaránt mások felé azt, amit nem akarsz, 

hogy mások feléd megtegyenek. Mindaz, aki erre törekszik, az az Én ta-

nítványom.  

Tanítvánnyá tenni pedig annyit jelent, hogy azoknak figyelmét, akiket az 

előzőkben leirt szereteteddel már átöleltél, felhívod ugyanerre a boldogí-

tó, örök boldogságot biztosító magatartásra. 

 Megáldalak, hogy a hit, a remény és a szeretet ÉLET legyen ben-

ned." 

****************************************************** 

461. KÁRTYÁBÓL JÓSOLOK. AGGÓDOM LELKEMÉRT 

Kérdező:  
Kártyával jósolok. Aggódom a lelkemért. Istenhívő vagyok. Vajon magá-

nyos maradok életem végéig? 

HANG: "Az jó, ha aggódsz a lelkedért. Mert mit használ bárkinek is, 

ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved. Valóban, lelke-

dért minden áldozatra képesnek kell lenned. 

 Egyértelműen és világosan meg kell mondanom, hogy a kártyával 

való jósolás nincs összhangban sem Velem, sem a jó szellemekkel. 

Hosszú távon nem biztosít lelki békét sem neked, sem másoknak az, ha 

ilyen jósolások alapján döntenek életük eseményei felől, illetve akarnak 

bizonyosságot jövőjüket illetően. 

 Szeretettel kérlek, inkább a Bibliát  forgasd, mint a kártyát. A Bib-

lián keresztül tudok segíteni neked is, másoknak is. Megteheted magad 

és mások számára is, hogy bárhol felnyitod a Bibliát, a nyitott résznél 

elolvasott szövegben lehet olyan útmutatást kapni, ami építheti a lelket. 

Kártyánál ez nem megy. Senki sem tért még meg kártya által. Csak azál-

tal, hogy elhagyta a kártyát. A Biblia által már sokan megtértek úgy, 
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hogy csak felütötték valahol, s Én tudtam üzenni számukra olyat, amire 

lelküknek valóban szüksége volt. 

 Akkor is, ha lehangoló számodra, Nekem kötelességem megmon-

dani, hogy amíg a kártyát forgatod a Biblia helyett, addig nem tudom ál-

dásomat adni arra, akivel meg tudnád osztani özvegyi magányodat. 

 Neked lényegében olyan társra van szükséged, aki Bennem tud 

szeretni téged, és akit te szintén Bennem tudsz elfogadni. Ennek jövőbe-

li megvalósulása a te szabadságod határán belül van. Tehát ott, ahol már 

az Én szabadságom csak annyiban lehet jelen, amennyire te akarod. Így 

a te döntésedet Én előre meg nem mondom neked, bár megmondhat-

nám, mert tudom. De ennek ismerete nem vinne előre, sőt, hátráltatná 

azt a megtérésedet, melyet Én joggal várok el tőled. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

462. TÖBB ÉVE VÁROK VALAKIRE 

Kérdező: 
1. Több éve várok valakire. Érdemes?  

2. Fiam sikeres lesz-e munkájában, házasságában? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Nem is tudom, hogyan mondjam meg neked azt, amit meg kell 

mondanom. Azért nem tudom, mert ugyanazon a szón te mást értesz, 

mint Én. Itt van mindjárt e szó: "várok". Úgy gondolom, hogy te ez alatt 

a szó alatt egy olyan reménykedést értesz, mely remény beteljesedése 

majd a boldogságodat fogja jelenteni. Ha így érted, akkor azt kell mon-

danom, hogy ebben reménykedned teljesen fölösleges. Nem fogja soha 

boldogságodat jelenteni. Neked már elég érettnek kell lenned ahhoz, 

hogy felismerd a fantázia álomképének csalfa valótlanságát. Ember em-

bert még eddig SOHA boldoggá nem tett. Nem is arra való az ember, 

hogy boldogítson bárkit is.  

 Ez nálatok az egyik legsúlyosabb gyökérprobléma! Úgy gondoljá-

tok, hogy boldogságra és boldogításra vagytok teremtve. Óriási tévedés-

ben vagytok! Nem vagytok boldogításra teremtve! Bárki, aki azt hiszi 

önmagáról, hogy bárkit is boldogíthat, vagy másról, hogy őt boldogít-

hatná, eleve valótlan alapra kezd építeni. Csak idő kérdése, és át kell él-

nie, hogy lyukas kanállal akart üdítő vizet meríteni egy kiszáradt kútból. 

Tehát várakozásod teljesen fölösleges. Sőt káros! Ne ringasd magadat il-

lúziókban! 
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 Leveledben kérdezed azt is, hogy tiéd lesz-e valaha az, akire 

vársz? 

 Itt ismét nagy félreértést kell kitisztáznom. Tudnod kell, hogy em-

ber nem lehet más ember birtoka. E kijelentésed: "Enyém lesz-e?" Ez 

nagyon helytelen érzéseket árul el. Ha Én kérdezném ezt bárkiről is, az 

helyén lenne, mert az Én feladatom a boldogítás. Az valóban az Enyém, 

aki átadja magát Nekem. Azt Én tudom is boldogítani. De csak Én tu-

dok boldogítani. Ti megpróbálhatjátok megjátszani, hogy istenek vagy-

tok, de attól még nem vagytok azok. Csak Isten tud boldogítani, mivel 

Isten minden értelemmel és akarattal rendelkező teremtményét Önmagá-

ra teremtette. 

 Életed folyamán neked is, és mindenkinek az a feladata, hogy ke-

resse és használja azokat az eszközöket, embereket, akik Hozzám köze-

lebb juttatják az illetőt. 

 Gyermeked házasságával kapcsolatban szintén értelmezési prob-

lémám van. Mit értesz "sikeres" szó alatt? Az Én gondolkodásom alap-

ján, ha Engem akar szeretni, akkor sikeres lesz, ha nem, akkor sikertelen 

lesz házasságában, munkájában egyaránt. 

 Drága Gyermekem! Hozzá kell látnod, és át kell alakítanod eddigi 

gondolkodásodat úgy, hogy megértsük egymást. Tehát utána kell néz-

ned, hogy Én hogyan gondolkodtam munkáról, házasságról, szeretetről, 

boldogságról, s el kell kezdened neked is úgy gondolkodni, amint Én 

gondolkodom, akkor, de csak akkor tudunk összhangban lenni egymás-

sal. 

 Megáldalak a  TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

463. VÉGEZZEK SZABADÍTÁSOKAT? 

Kérdező:  
1. Kívánatos-e befogadnom azokat a tanításokat,  

amelyekkel most ismerkedem?  

2. Végezzek-e szabadításokat?  

3. Megírjam-e a tervezett könyvemet?  

4. Szeretnék tudni valakiről. Él-e még? 

HANG: "Gyermekem!  

Minden tanítást kritikával kell fogadnod. Olyan tanítás nem léte-

zik, amellyel ne volna érdemes foglalkoznod. Azért kaptátok az értelme-

teket, hogy ismereteket szerezzetek vele, és azért jöttem közétek a Föld-
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re, hogy a megszerzett ismereteiteket az Én szándékom szerint  tudjátok 

javatokra felhasználni. Sohasem mondtam tiltást e téren, csupán óvatos-

ságot ajánlottam.  

 Azok, akik különböző tanításokat tiltanak, ezt azért teszik, mert 

részben nem hisznek saját tananyaguk erejében, részben pedig csalhatat-

lannak tudván magukat, úgy gondolják, hogy ti éretlenek vagytok annak 

eldöntésére, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Ez utóbbi elgondolásnak van 

némi alapja. De ez azokra is áll, akik tiltanak. Sohasem lehet senki 

olyan érett a Földön, hogy ne kerülhetne tévútra. 

 Már többször mondottam, hogy a tévedésektől nem kell félnetek. 

A szeretetlenségtől kell félteni magatokat. Ha valaki tévedésbe esik, de 

megmarad a szeretetben, az a tévedéséből is hasznot merít a maga szá-

mára és mindazok számára, akikkel kapcsolatba került tévedése által. 

 Tanulj hát, ismerkedj, de légy óvatos, és ne hanyagold el semmifé-

le tanulás mellett az Én tanításommal való foglalkozást. Tehát olvasd az 

evangéliumokat! 

 Végezzél szabadításokat. Magadon és máson egyaránt! Az Én ne-

vemben végezd ezeket, s biztos lehetsz, hogy nem hagylak magadra. 

Nekem különösen kedves az, ha valakivel együtt tudok dolgozni. Hidd 

el, Nálam nélkül semmit sem tehettek, ami boldogságotokat segíthetné. 

De Velem mindenre képesek vagytok e téren. 

 Egy könyv megírása nem függhet attól, hogy milyen tanácsot 

kapsz kívülről. Amennyiben benső indítást érzel erre, feltétlenül kövesd! 

Amikor azt mondtam, hogy jobb nektek, ha elmegyek, akkor éppen arra 

gondoltam, hogy azért jobb ez, mert így belülről tudlak majd Lelkem ál-

tal irányítani benneteket. Még médiumomon keresztül sem kaphatsz 

végleges választ az ilyen irányú döntésed tárgyában. Írni csak belülről 

szabad. Ezt legjobban költőiteknél tapasztalhatjátok és tanulmányozhat-

játok. 

 Utolsó kérdésedre nem felelhetek. Nem segítenék vele. 

 Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL" 

****************************************************** 

464. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 
1. Jó úton járok-e?  

2. Istenség az, aki Jézus újra megszületéséről beszél?  

3. Hogyan válasszam ki  a tiszta búzát?  
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4. Elpusztul a Föld?  

5. A leányommal és a fiammal való kapcsolatomról szeretnék  

útmutatást kapni! 

HANG: "Gyermekem!  

Segíteni akarásod: Én vagyok benned. Felfokozott érdeklődésed: 

Én vagyok benned. Kételkedő kritikai érzéked: Én vagyok benned. 

 Ha személyekben akarsz Rám találni, akkor csak azokban lelhetsz 

föl, akik igyekeznek szelídek és alázatos szívűek lenni. Nem mindenki-

ben nyilvánulok meg, aki Rám hivatkozik. Az Én nevemben sokan jön-

nek, és sokan vannak ma is köztetek. Jeleket, csodákat is tesznek, s 

mégsem Én nyilvánulok meg bennük. Csak akik szelídségre és alázatra 

törekednek, azok remélhetik, hogy melléjük szegődöm, hogy beléjük 

költözöm. 

 Az alázatra törekvést azoknál tapasztalhatod, akik tanulékonysá-

got mutatnak. Azok, akik csak tanítani akarnak, de tanulni nem, azok 

szemfényvesztők, csalók, ha Rám hivatkozva jeleket és csodákat tesz-

nek. Ezek azok, akik ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. 

Legalább is megpróbálják megtéveszteni, felültetni saját kocsijukra. De 

választottaim éppen azért választottaim, mert mihelyt észreveszik, hogy 

rossz kocsin vannak, levetik magukat arról, még akkor is, ha tudják, 

hogy a robogó kocsiból leugorva megsebesülnek. Enyéim éppen azért 

Enyéim, mert inkább meghalnak, de tudatosan nem vállalják a rosszat, 

bármilyen bársonyba öltözötten vagy félelmetes villámokkal vagdalódz-

va akarja is hatalmában tartani őket. 

 A tiszta búza kiválasztása nem könnyű feladat. Vállalni kell a mel-

léfogás kockázatát. Annak bizonyossága, hogy az Istent szeretőknek 

minden javukra válik, megkönnyíti a vállalást. Bátorítást ad arra, hogy a 

gyakorlatban a megtapasztalásé legyen a döntő szó, és ne az előre jónak 

kimondott, de később rossznak bizonyult döntéshez való ragaszkodásé. 

 Amíg vállalod a tanulékonyság nyitottságát, és elviseled azokat a 

megaláztatásokat, melyek éppen azért érnek, mert mindaddig ragasz-

kodsz az általad felismert jóhoz, míg ennek ellenkezőjéről meg nem 

győznek, Én veled vagyok, és te Bennem növekedni, gazdagodni fogsz. 

 Gyermekeiddel kapcsolatban nagyon fontos számodra a türelem. 

Nem azért kell mellettük állnod, mert jót tesznek, hanem azért, mert te 

jó vagy. De nekik mindig tudniuk kell, hogy te mit tartasz jónak és mit 

tartasz rossznak. Amit rossznak gondolsz, azt az ő kedvükért sem 
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mondhatod jónak, és amit jónak gondolsz, azt az ő kedvükért sem 

mondhatod rossznak. Hallgatásnak csak akkor van helye, ha az nem bá-

torítja jelenben a rosszat, inkább erősíti, biztosítja a jó győzelmét. 

Újra mondom: légy türelmes!  Türelem a szeretet másik neve. 

 Még valamit a Földről. Nem kell féltened bolygótokat. Csak akkor 

pusztul el, ha helyette jobb, szebb keletkezhet. Szép ez a Föld. Pokollá 

nem a természete által válik. Pokollá azok teszik, akik nem a Földön, 

hanem az embereken akarnak uralkodni. A Föld arra való, hogy uraljá-

tok. Az emberek pedig azért vannak e Földön, hogy önmagukban kiala-

kítsák a szolgáló szeretet világát. Az új ég és új Föld ezekkel az embe-

rekkel lesz szinkronban. 

 Megáldalak az ERŐ  és az OKOSSÁG  LELKÉVEL !" 

****************************************************** 

465. MUNKAHELY PROBLÉMÁM VAN 
Kérdező:  

Munkahelyemen olyan változások történtek, melyeknek hosszú távon nem 

tudok eleget tenni, de más munkahelyet sem tudok találni. Mit tegyek? 

HANG: "Gyermekem!  

Van egy ilyen bölcs mondás: Messzire nézzen, aki élni akar. Te 

ennek a mondásnak a jegyében kerültél kétségek közé. E mondás nem 

Tőlem származik, bár Én is elmondhattam volna bizonyos esetekben. E 

bizonyos esetek azok voltak, melyek csak a mulandóságra korlátozták 

szemeiteket. Bizony a mulandóságnál messzebb kell néznie annak, aki a 

jelenben helyesen akar látni! 

 A te életedben, szavaid alapján azt kell mondanom, hogy "elég a 

mának a maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról". Ez azt jelen-

ti, hogy nem hosszú távon kell eleget tenned, hanem a jelenben, ott, ahol 

vagy.  

 Nagyon megértem, hogy biztosítani akarod jövődet belátható időn 

belüli területen. De Én nem tudom megkönnyíteni számodra azt a mu-

lasztásból fakadó bizalmatlanságodat, mely éppen azért van benned, 

mert nem szoktattad magadat hozzá a Belém vetett bizalomhoz. 

 A földi jövő tervezése idegen Tőlem. Én vagy a jelenben megol-

dandó feladatok tartalmára és módjára tudok nektek tanácsot adni, vagy 

az örökkévalóságban is értékelhető, felhasználható élettartalmakkal va-

gyok kapcsolatban. 
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 Mint látod, nem beszélek mellé. Pontosan azt mondom, amire 

Szerintem szükséged van. 

 Minden látszat ellenére is hidd el, hogy mérhetetlenül szeret téged 

az Isten. Megáldalak." 

****************************************************** 

466. NYUGTALANÍT A KÖZELEDŐ SZÁMADÁS ÓRÁJA 

Kérdező:  
Sokat vétkeztem cselekedettel és mulasztással egyaránt.  

Nyugtalanít a közeledő számadás órája. 

HANG:  "Drága Gyermekem!  

Benső nyugtalanságod jogos, de csak részben. Jogos, mert sokkal 

boldogabban élhetnél, mint élsz jelenleg. De csak részben jogos, mert 

Én a szeretet körén belül mindenható Istened vagyok, aki mérhetetlenül 

szeretlek téged úgy, ahogy vagy, és az a vágyam, hogy ezt a szeretetemet 

meg is tapasztaltassam veled. 

 Tőlem sohasem szabad félned! Lelki sebeidre csak Nálam talál-

hatsz gyógyulást. Aggódásaid Velem és a számadással kapcsolatban 

alaptalanok. 

  Természetes, hogy fájlalod múltad hűtlenségeit. De éppen mert 

fájlalod, ezáltal gyógyulsz is. 

 Furcsa dolgot mondok most neked. A bűnbánók az Én legkedve-

sebb gyermekeim. A bűntelenekkel nem tudok mit kezdeni! 

 Az előző bekezdést kicsit meg kell magyaráznom. Nekem nem az 

tetszik, ha valaki folyton kesereg, hogy ő milyen bűnös. Nem, mert az 

ilyen magatartás mögött legtöbbször rejtett hiúság húzódik meg. Nekem 

az a bűnbánó tetszik, aki éppen azzal mutatja ki saját bűneinek elisme-

rését és helyes önértékelését, hogy  nem foglalkozik annyit önmagával. 

Miért is foglalkozna olyannal, akit nem sokra értékel?  

 Inkább foglalkozik Velem. Közvetlenül úgy, hogy Bibliából, ima-

könyvekből, hittankönyvekből egyre több ismeretet szerez Rólam, köz-

vetve pedig úgy, hogy  - mivel Én mindenkiben benne vagyok rászoruló 

módon - ott segít másokon és másoknak, ahol éppen lehetősége van er-

re. 

 Az ilyeneket nemcsak meggyógyítom, nemcsak megbocsátom bű-

neiket. Ettől nem lennének jobbak. Az ilyeneket ÚJJÁ TEREMTEM! És 

ez a LÉNYEG! Az Én országomban nem olyanok vannak, akik bűnösök 

ugyan, csupán az Én jó szívem miatt megbocsátattak bűneik. Nem. Az 
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Én országomban ÚJ TEREMTMÉNYEK vannak. ÚJJÁ SZÜLETET-

TEK! 

 Azokkal, akik a földi életükben bűnteleneknek gondolják magu-

kat, azokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert azok meg vannak elé-

gedve önmagukkal, és egész életük abban merül ki, hogy mások is le-

gyenek velük megelégedve. S ha azt tapasztalják, hogy ez nem megy, 

akkor szerintük mindenki rossz, csak éppen ők nem. Ezek vannak abban 

a Szentlélek elleni bűnben, melyre nincs bocsánat sem a Földön, sem a 

másvilágon, s mivel igényük sincs az újjászületésre, hát ezért nem tudok 

velük mit kezdeni. Hiába szeretem őket, ez számukra nem boldogító, 

mert önzésük vakságában nem látnak rá arra, hogy hogyan tudnának 

másokat szolgálni.  

 Téged újjá tudlak teremteni. Ne félj hát! Mérhetetlen szeretetem 

által képes vagy békém és boldogságom befogadására. Örülj Nekem a 

jelenben! Ez sokkal hasznosabb, mint az, ha siránkozol múltbeli maga-

don! Én valóban örülök neked. És örülnek neked az ég angyalai is. Aki-

ket te nem fogadtál el, azok örömmel fogadnak el téged, s ennek örül-

nöd kell. Ne félj hát! Nemcsak számon tartom hajad szálait, de szeretem 

mindazt, ami kapcsolatban van veled. A múltadat is szeretem, mert 

anélkül most nem szólhatnék így neked, s te nem vigasztalódhatnál sza-

vaim által. Bízzál Bennem! 

Megáldalak BÉKÉMMEL, SZERETETEMMEL, ÖRÖMÖMMEL!" 

****************************************************** 

467. ADJ VILÁGOSSÁGOT!    
Kérdező:  

Sok kérdés van bennem, és mindegyiket a legfontosabbnak gondolom. A 

régi elmúlt bennem, de az ÚJ még nem talált meg igazán. Hogyan tovább? 

Egészségügyi problémáim is vannak. Jól segítem férjemet? Leányom ba-

rátja jól lát? Adj világosságot! 

HANG: "Gyermekem!  

A sok kérdéssel kapcsolatban azért van benned a bőség zavara, 

mert az ősellenség, a mohóság ördöge ebben az álarcban akarja elérni, 

hogy semmi se mélyüljön el benned, s te mielőbb unjál bele abba, amit 

Én alaposságnak nevezek. 

 Ha veszed magadnak a bátorságot, a lemondás bátorságát, az ön-

fegyelem bátorságát, akkor hamarosan magad is rájössz, hogy egyetlen 

fontos kérdés van csupán életedben. A halál pillanata!  Mindent ehhez 
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kell mérned, ez alá kell rendelned. Nincs tehát régi és új, múlt és jövő, 

csupán jelen van és örökkévalóság. Így aztán a "hogyan tovább" kérdé-

sedre magad is megadhatod magadnak a választ. Azt pedig, hogy jól se-

gíted-e férjedet, tőle kérdezd meg.  

 A jelent azáltal szenteled meg, s természetesen így magadat, ha 

nem személyekben, hanem feladatokban gondolkodsz. Tehát nem az a 

fontos, hogy családod tagjaival vagy bárkivel hogyan töltöd el idődet, 

hanem az, hogy mennyire tudsz megfeledkezni önmagad mulandó érde-

keiről, s mennyire tudod átélni azt a szolgáló szeretetet, amely valójában 

Én vagyok benned. 

 Lelkem annyiban tud irányítani és vezetni, amennyiben szabaddá 

válsz azoktól a személyektől, akikkel kapcsolatba szoktál kerülni. Testi 

egészséged, illetve betegséged állapota szintén nagyon alkalmas arra, 

hogy be tudd határolni tevékenységi körödet. 

 Kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát, hogy feladatodat 

mindig fontosabbnak tartsd, mint egészségi állapotodat. Sem az egész-

ség, sem a betegség nem lehet csúcsérték számotokra. A csúcsérték az a 

feladat, melyet Lelkem felkínál neked megvalósításra. Minden reggel 

azzal kellene kezdened a napodat, hogy megbeszéld Velem az elinduló 

napra Tőlem megkívánt s általad elvégzendő feladatodat. Csak annak 

lehet szívet megnyugtató esti imája, aki a napját reggel Velem megbe-

szélte. Nyugodt álma éjszaka csak azoknak lehet, akik nappal engedik 

magukat nyugtalanítani az Én sürgető szeretetem által. Az ÉLET meg-

nyerésének nem kevesebb az ára, mint az élet elvesztése. 

 Leányod barátjáról nem neked, hanem neki kell érdeklődnie. Én 

csak elveket adhatok, melyek mindenkire érvényesek. Konkrét hozzáál-

lást az élethez csak azoknak a konkrét személyeknek tudok adni, akik 

nem postás útján, hanem közvetlenül kérdeznek Engem. Sok félreértés 

keletkezett már abból, hogy közvetve, önmagatok által kívántatok En-

gem hatékonnyá tenni mások számára úgy, hogy ne rajtatok legyen a fe-

lelősség, hanem Rajtam. Ezt saját érdeketekben nem vállalhatom. 

 Annyit azonban mondanom kell, hogy a külső cselekvés nélküli 

állapotszerű meditáció értelmetlen és értéktelen az Én számomra. Közü-

letek senki sem külön sziget, s Nekem pedig semmi szükségem nincs ar-

ra, hogy valaki összekeverje az eget a földdel. A vízió beátifikának, a 

boldog színről színre látásnak itt van a helye, és nem azon a Földön, 



 59 

melyről azt mondtam, hogy ott minden ember arcának verejtékével fogja 

enni a kenyerét.  

 Ne vállaljátok az önámító, hazug, délibábos, szemfényvesztő fél-

revezetésnek megideologizálását. Ez az önbecsapásnak egyik legvesze-

delmesebb formája, mert ebben a sötétség fejedelme a világosság angya-

lának ruhájában közelít hozzátok, s rabolja el tőletek azt az időt, melyet 

arra kaptatok, hogy tevékeny szeretetben bontsátok ki magatokból 

mindazt az értéket, amelyet kamatoztatásra kaptatok Tőlem, amikor le-

születtetek a Földre. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

468. HOGYAN LEGYEK ALÁZATOS? 
Kérdező:  

Befelé forduló életet élek, de nem látom, hogyan tudnék segíteni embertár-

saimnak? Hogyan legyek alázatos? Társammal kapcsolatban, az ő élet-

szemléletében bizonytalan vagyok. Szükséges-e a vegetáriánus életmód? 

Nem vagyok megkeresztelve. A szexuális kapcsolat csak akkor megenge-

dett, ha gyermekáldást várunk tőle? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Kell a magány, a befelé forduló élet, hogy egyéniséged kialakuljon 

s megerősödjön. De kell az emberi kapcsolatok ápolása is, hogy szemé-

lyiséged el  ne torzuljon. 

 Egyéniség és személyiség! Mindkettő nagyon fontos! Torz szemé-

lyiségek az állandóan meditálók, és torz egyéniségek azok, akik nem 

képesek naponta legalább egy félórát önmagukban csendben maradni.  

 Az első problémád éppen abból adódik, hogy még nem ment tönk-

re benned az a benső mag, melyet személyiségnek neveztek. Jól érzed, 

hogy Engem nem lehet közvetlenül szeretni, csak embereken keresztül. 

Ahhoz nem kell hosszú idő, hogy elmondd Nekem szíved érzelmeit 

Irántam imádban.  

 Az első lépés tehát ahhoz, hogy embereken segíts, hogy lásd gond-

jaikat, és tudd őket építeni, buzdítani és vigasztalni, az az, hogy KIFELÉ 

TEVÉKENYKEDJ! Értem dolgoznod kell, és nem meditálnod. Magad 

miatt kell meditálnod, befelé figyelned, hogy aztán Értem tudj másokon 

segíteni, és ha kell, tudj áldozattá is válni. Sokat és behatóan olvasd az 

evangéliumokat! Nagyon sok mondanivalóm van ezeken keresztül szá-
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modra! Ha ezeket olvasod, akkor olyan konkrét problémáid lesznek, me-

lyekre közösen meg fogjuk találni a megoldást. 

 Csak nagyon áttételesen vagy társa annak az illetőnek, akiről azt 

mondod, hogy sokat meditál. Sajnos, Én is csak nagyon áttételesen va-

gyok társa. Bár szeretnék az lenni.  

 Neked társad vagyok! Csak Nekem higgy! Senki másban ne bíz-

zál.  A HANG-médiumom is csak addig és annyiban képvisel Engem, 

ameddig és amennyiben megegyezik azzal az ÖNMAGAMMAL, AKI 

az evangéliumokban feltárulkozom előttetek. Nincs más megszabadító-

tok, csak ÉN! Veszélyes ámítás minden olyan kijelentés, mely nem Fe-

lém akar irányítani benneteket. 

 Számodra bizony nagyon fontos volna az, hogy megkeresztelkedj. 

Azért volna ez fontos, mert az ősellenségnek egyik taktikája az, hogy 

bárányaimat vagy megakadályozza az egy nyájhoz tartozásban, vagy el-

szakítja a nyájtól. Így reméli, hogy könnyebben képes aztán végezni ve-

le. A keresztséggel automatikusan beletagozódsz valamelyik nyájamba, 

ahonnan erőt, biztonságot és szolgáló feladatokat remélhetsz. 

 Említed leveledben az ALÁZATOT. Ez az egyik legfélrema-

gyarázottabb erény. Nem az az alázatos, aki a másikra hallgat! Az leg-

jobb esetben is legfeljebb mulya! Aki alázatos, az mindig Rám hallgat!, 

és nem hajlandó lecserélni Engem senkivel! Embertársai kijelentéseit 

mindig Hozzám méri, és nem fordítva! Én nem másban, hanem annak 

lelkében kívánok szólni, akitől kérni akarok valamit. 

 Drága Gyermekem! Egyáltalán nem szükséges a vegetárius élet-

mód! Én sem voltam az, míg emberi testben közöttetek éltem. Vigyázz, 

hogy senkit se mérj fel ilyen szempont szerint. Egyik gyermekemnek, 

akit ti Pál apostolnak neveztek, e szavakat sugalltam, mikor a 

Kolosszeieknek írt: "Senki ne ítéljen meg tehát titeket étel-ital dolgában, 

s ünnepre, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. /Kolosszeiek 

2;16/.  

 Mivel a testi kapcsolatról is kérdeztél, hát elmondom e téren az 

egyik legfőbb elvet:  

 Részemről nem megengedett az a testi kapcsolat, mely kifejezet-

ten kizárja a gyermekáldást, és partnerét csak eszköznek tekinti saját pil-

lanatnyi élvezetének kielégítésére. De megengedett olyankor, ha érett 

hűség van mögötte, bár emberileg a gyermekáldás nem fog bekövetkez-

ni. Egy hűség érettségét nem könnyű bizonyítani. E téren a bizalom sok-
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szor nem megalapozott. De mindig az egyéni meggyőződés a döntő, 

vagyis a lelkiismeret. Önmagának árt az, aki nem követi a lelkiismeretét. 

 Én mindenkor megbocsátó Isten vagyok, és még a rosszat is java-

tokra tudom fordítani, de csak akkor, ha hibáitokat belátva akartok fel-

zárkózni Hozzám. Legyen bátorságod józanul, reálisan gondolkodni! 

 Megáldalak, hogy megtaláld szeretetednek külső megnyilvánulási 

formáit, és bármiféle meditálás helyett a tevékeny szeretetre tedd a 

hangsúlyt. Megáldalak, hogy mindent eszköznek tekintsél annak a cél-

nak elérésére, mely Atyám áldottai közé állíthat téged./Mt 25;34-36/. 

****************************************************** 

469. RENDEZŐDHET-E  HÁZASSÁGOM? 

Kérdező: 
1. Rendeződhet-e tönkrement házasságom?  

2. Mi a véleménye a Mesternek munkámról? (Festőművész 

              vagyok).  

3. Szeretnék kapcsolatba kerülni azzal a festővel, akinek 

 munkáit nagyon értékelem! 

HANG: "A házastársi együttlét, éppen azért, mert két ember kapcsola-

táról van szó, csak eszköz jellegű. Amennyiben közös célt tudtok maga-

tok elé tűzni, s ennek megvalósításán fáradoztok, annyiban lehet harmo-

nikus a kapcsolat. A lehetősége ennek mindig fönnáll elvileg. A gyakor-

latban azonban mindkét fél szabadsága döntő. Egyik sem képes döntés-

ben helyettesíteni a másikat. Csak elmondani tudjátok egymásnak, hogy 

mi az a cél, melyre a házastárs segítségével törekedni kívántok. Boldogí-

tani úgysem tudjátok egymást. A boldogítás az Én szerepem mindannyi-

tok életében, mivel mindenkit Önmagamra teremtettem. 

 Amit eddig mondtam, az annyit jelent a te életedben, hogy ne há-

zasságod rendbehozatalán dolgozz, hanem a Velem való kapcsolat el-

mélyítésén. Először Engem kell megtanulnod teljes szívvel elfogadni. 

Azután remélheted azt, hogy téged is elfogad az, aki hajlandó Engem el-

fogadni. 

 Előbb-utóbb minden embernek meg kell tanulnia, hogy a házasság 

senki számára sem lehet cél, csupán eszköz, hogy Értem okosan áldozat-

tá tudjatok válni. 

 Csak ha azt tapasztalod, hogy társad Értem fogad el téged, akkor 

remélheted, hogy segíteni fog Felém. E megtapasztalásod akkor lesz 

igaz, ha ő nem téged, hanem önmagát akarja megjavítani. Te sem áll-



 62 

hatsz elő azzal, hogy őt akarod javítani, csak azzal, hogy te meg akarsz 

javulni.  

 Munkádat szándékod alapján értékelem. A legcsodálatosabb fest-

mény és a legegyszerűbb mosogatás Előttem egyre megy. És ha valaki 

jobb szándékkal mosogat, mint az, aki szépen fest, hát bizony akkor az 

értékesebb szememben, mint a festés. És a hatás se bódítson el bennete-

ket! Amint a leggyönyörűbb ember valakit üdvösségre vagy kárhozatra 

irányíthat, úgy van ez a képekkel is.  

 A szeretet mindig szentesíti az eszközt. Ha azért festettél valamit, 

hogy szeretetre vezéreljen bárkit is, akkor téged biztosan megszentel. De 

ha az általad festett képet valaki nem azzal a szándékkal nézi, hogy sze-

retetben növekedjen, akkor az számára nem hasznos, sőt káros is lehet.  

(Gondolj a képrablókra.) 

 Kedves Barátom! Minden ember, akit ti rendkívüli képességgel 

megáldott embernek ismertek meg, az a nagy egészbe illesztve éppen 

megfelelő. Senki ne akarjon olyan lenni, mint a másik. Mindenki olyan 

akarjon lenni, mint ÉN! Vagyis mindenki törekedjen jó akarattal kihoz-

ni, kibontani mindazokat a képességeit, melyeket fölfedezett önmagá-

ban, hogy odaadottsága révén másokat ösztönözni tudjon a szolgáló sze-

retet útján. 

 Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

470. ÖREG NYUGDÍJAS VAGYOK 

Kérdező:  
Öreg nyugdíjas vagyok. Nagyon aggódom családom fiatal,  

hitetlen tagjai miatt. Hogyan imádkozzam értük? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Aggódásra semmi okod sincs. Aggódással nem lehet segítened 

azokon, akiket te hitetleneknek nevezel. Csak azzal tudsz segíteni raj-

tuk, ha látják rajtad, hogy tele vagy örömmel és békével, mert Én a te 

szívedben élek. Hidd el, csak akkor fognak rád figyelve hallgatni téged,  

ha azt látják rajtad, hogy te irigylésre méltó vagy. Amíg sajnálnak, amíg 

csodálnak, addig inkább kerülni fognak, mint hozzád húzódni. 

 Pedig te irigylésre méltó vagy! Meg kell tanulnod örülni annak, 

hogy a szívedben otthont teremtettél Nekem. Szeretném neked átadni je-

lenlétem boldogító örömét. Te a Mennyországot hordod magadban! 

Gondolj csak arra, hogy még azok is tudnak örülni, akik pár millió fo-
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rintot hordanak zsebükben! Hát mennyivel több okod van neked az 

örömre, mivel neved be van írva a mennyben! 

 Drága Gyermekem! Azt is el kell hinned, hogy Én jobban szere-

tem családod minden tagját, mint te. Ne féltsd őket! Ők sem spórolhat-

ják meg azokat a keserves megtapasztalásokat, melyek mindenkit meg 

akarnak tanítani arra, hogy Nálam nélkül nincs béke, nincs boldogság. 

 Arra kérlek hát, hogy jobban örülj Nekem. Imáidban ne az legyen 

a legfontosabb, hogy Én kereszten vagyok vagy föltámadtam, hanem az, 

hogy benned élek. Én vagyok az ÉLET. A mulandó életben minden esz-

köz arra, hogy az ÖRÖK ÉLET reménye éljen benned.  

 Ne sopánkodj hát azon, hogy mi van körülötted, hanem annak 

örülj, hogy ki van a te szívedben! Lelkem temploma vagy. Adj gyakran 

hálát saját szavaiddal is az elmúlt életed örömeiért, fájdalmaiért! Min-

dent, ami téged ért, azért engedtem meg, hogy jobban tudd megvalósíta-

ni magadban a hitet, a reményt és a szeretetet. Örülj annak, hogy Hoz-

zám tartozol, és annak is, hogy már nincs messze az az idő, amikor szín-

ről színre láthatsz majd Engem. Ne félj, hanem inkább vágyódjál e pil-

lanat után. 

 Gondolj arra, hogy Én, aki irgalmasságot kérek tőletek, mennyire 

teljességgel vagyok mindenkihez IRGALMAS! Nem a félelem lelkét 

kaptátok, hanem az istengyermekség lelkét. Ez tehát azt jelenti, hogy 

teljesen mindegy, hogy hogyan imádkozol. Fontos, hogy az imában 

Hozzám emeled a lelkedet. A te imáid harmatként hullanak vissza azok 

életére, akikért mondod, s hidd el, nem hullanak hiába!  

 Bízzál jobban Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."  

****************************************************** 

471. VÉLEMÉNY EGY CSOPORTRÓL 

Kérdező:  
1. Kérünk véleményt egy csoportról!  

2. Hogyan tudjuk szeretni ellenségeinket?  

3. Mi okozza a több rosszat? Vonzza a hasonló a hasonlót?  

   A jó több támadásra számíthat?  

4. Mi által kerülök közelebb Hozzád, a HANGHOZ?  

5. Mire kell figyelnem jobban?  

6. Leszületett-e a duálom?  

7. Küldetésből születtem?  

8. Kérjem-e vissza a pénzemet?   

HANG: "Gyermekem!  
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1. Csak elvben lehet mindenkit szeretni. Gyakorlatban legföljebb 

tíz, tizenöt embert lehet csak szeretni. Egyszerűen nincs többre lehető-

ség. 

 Én nem egy csoportról mondok véleményt, mert abból nem szár-

mazna jó, hanem elmondom, hogy mire való egy csoport. Elmondom, 

hogy mikor jó egy csoport. A ti feladatotok ezután, hogy döntsétek el, 

milyenek vagytok.  

 Egy kis csoportnak az a feladata, hogy a gyakorlati szeretet számá-

ra tegye lehetővé a kibontakozást. Három aranyszabályt jegyezzetek 

meg.  

 I.A csoporttalálkozóra mindig mindenkinek kell vinni valami szel-

lemi táplálékot, és fel kell kínálni a többieknek elfogadásra. Függetlenül 

attól, hogy elfogadják vagy sem. II. Mindenkinek azzal a nyitottsággal 

kell csoporttalálkozón részt vennie, hogy szellemileg gazdagodni fog, 

mivel Én vagyok jelen ott, ahol nevemben összejöttetek, s Én mindenki-

nek mindig ajándékozni akarok valamit. III. Szilárd benső meggyőződés 

legyen mindegyiktekben atekintetben, hogy legalább annyira szeretnek 

benneteket a csoport tagjai, mint ti külön-külön őket. Ez azért nagyon 

fontos, nehogy megsértődés legyen, ha valakit bírálat ér, illetve ne le-

gyen bennetek gátlás atekintetben, hogy elmondjátok azt, amit elmonda-

ni fontosnak gondoltok. 

 Egy csoportot nem tagjainak jó tulajdonságai tartanak össze, ha-

nem az a bizonyosság, hogy mindenki mindenkit hibáival együtt szeret, 

s nem akar senki senkit megjavítani, de igenis mindenki meg akar javul-

ni. A megjavulás pedig csak olyan légkörben lehetséges, ahol mindenki 

azért hallgat a másikra, mert szereti a másikat, s ezt a szeretetét éppen 

azáltal akarja kimutatni, hogy tanulni akar a másiktól, meg akar javulni, 

hogy még jobban tudjon a többieknek rendelkezésére állni. 

 2. Az ellenség-szeretet nem könnyű vállalkozás. Azért nem köny-

nyű, mert érzelmi, indulati falba ütközve kell megtanulni jót akarni an-

nak, aki téged gyűlöl. Te ellensége nem lehetsz senkinek, mert a szeretet 

nem más, mint olyan jóakarat, melyet kívülről megsemmisíteni nem le-

het. A szeretet nem más, mint az Én irgalmas működésem benned. Nem 

más, mint bölcsességem megnyilvánulása. Igen. Annak bemutatása gya-

korlatban, hogy aki nem szeret, az a rossz, és nem az, akit nem szeret-

nek. Ezért neked lehetnek ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége 

senkinek. Mindig akarnod kell mindenkinek azt, amit Én akarok az ille-
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tőknek. Én pedig mindig mindenkinek meg akarok bocsátani, de sajnos, 

csak annak tudok, aki szintén irgalmas akar lenni másokkal szemben. 

 3. Olyan nincs, hogy több rossz vagy kevesebb rossz. Aki tudja, 

hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az mindenben meglátja 

azt, amiért joggal adhat hálát Nekem. Az élet látás kérdése! A látás pe-

dig imádság kérdése. Aki jól imádkozik, az jól lát. Aki nem jól imádko-

zik, az nem lát jól. Aki azon spekulál, hogy mi okoz több rosszat, az 

nem Hozzám emeli lelkét. Én nem vagyok személyválogató. Mindig 

mindenkinek rendelkezésére állok abban, ami a lelki békét illeti. Ha 

mást tennék, nem szeretnélek benneteket. Én minden jónak a forrása va-

gyok, és innen, az Én oldalamon állva, csak jó és jobb van. Ezt jelenti 

az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 

 4. Állhatatosan kell kérned a Lélekkel való betöltődés kegyelmét. 

A gyakori kérésre nem Nekem van szükségem. Én hallom akkor is, ha 

egyszer kéred azt. De te csak gyakori kérés által tudod tisztává, éretté 

tenni vágyadat Utánam.  

 A Lélekkeresztség olyan istenélmény, mely véglegesíti benned azt 

a bizalmat, ami által Lelkem irányíthat téged a HANG hallására. Min-

denkiben szeretnék hallhatóan megszólalni, hogy szívetek földre húzó 

erejét semlegesítsem, s ti ott találjátok meg boldogságotokat, ahol való-

ban van, tehát Nálam. Ezzel feleltem az 5-dik kérdésedre is. 

 6. A duállal kapcsolatban sajnos nagy tévedésben vagytok. Ezt 

most nem is tudom kitisztázni benned. Hosszabb gondolkodás-

átalakításra volna ahhoz szükséged, hogy megértsd, mennyire nem lé-

nyeg ez a duál-kérdés. Sőt! Mennyire nem is igaz!  

 Most elégedj meg azzal, hogy Én magamra teremtettelek, és feltét-

lenül beállítom életedbe azt és azokat, aki és akik segíthetnek a Velem 

való egység elérésére. Ne akarj senki mellett letáborozni. Szeretni csak 

az tud helyesen, aki SZABAD. Mindaddig, míg bárkivel is meg vagy 

kötözve, ki vagy téve csalódásnak, békétlenségnek, s nem tudod jól 

megérteni azt az igazságot, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 

hogy minden mulandó. Igen. A földi élet iskolájában ez a legfőbb tan-

tárgyak egyike. 

 7. Kettős feladattal születtél le a Földre. Megszentelődni és meg-

szentelni. Van tehát jó adag karmikus tartalma, és van kitüntető szerep-

nek elvállalása is a te életedben. 

 8. A pénzedért Én felelősséget nem vállalhatok. 



 66 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"   

****************************************************** 

472. INKÁBB MÁRIA VÁLASZOLJON, MINT JÉZUS 

 Kérdező:  
Drága Szűzanya! Egy gyermeked arra kért, hogy Hozzád  

forduljak, és Tőled várja kérdéseire a választ. Úgy gondolja, hogy te job-

ban meg tudod őt érteni, mint Fiad. 

HANG: "Kedves Fiam!  

Válaszolok az elém terjesztett levélre. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy végre már tegye helyre valaki ezt a leányt, aki úgy összekevert 

önmagában mindent, hogy valóban csak anyai szívemre hallgatva válla-

lom, hogy egy becsületes fejmosást kapjon Tőlem." 

"Leányom! Hát mit képzelsz magadról? Mit gondolsz, ki vagy 

te? Mit gondolsz, miért születtél le a Földre? Mit gondolsz, körülötted 

forog a világ? Mit gondolsz, te fogod dirigálni azokat, akik téged sokkal 

jobban ismernek, mint ahogy te valaha is ismerhetnéd magadat a Föl-

dön? Mit gondolsz, kik vagyunk mi, ki az én Fiam, és ki az az Isten, 

akinek még nevét sem vagy méltó kimondani?! 

 Mindezekre a kérdésekre majd Én felelek, mivel te erre nem is 

vagy képes. Úgy elrontottál magadban mindent, hogy valóban Isten le-

gyen az, aki segíthet neked kibogozni a benned lévő összevisszaságot.  

 Először is micsoda ostobaság, hogy a tudatalattiddal azonosítasz 

bennünket!? Kit érdekel közülünk, hogy a te tudatalattid mint mond ne-

ked? Főleg, ha olyan ostobaságot mond, hogy foglalkozz a lelkeddel.  

Gyermekem! Mekkora ostobaság! Hogyan tudnál lelkeddel foglalkozni? 

Neked nem lelkeddel kell foglalkoznod, hanem a lelkedért!  A lelkedért 

kell megtenned mindent! Mit használ neked, ha az egész világot meg-

nyered is, de lelked kárt szenved? Mit adhatsz cserébe lelkedért?  

 Te azt mondod, meg kell gyógyulnod, mert egy év  van a nyugdí-

jadból még hátra. Hát ezt meg honnan tudod? Aztán azt is összekevered, 

hogy meditálj meg jógázz! Soha olyat nem hallasz tőlünk, hogy ilyesmit 

csinálj! Csak arról lehet szó, hogy aki önmaga számára ezt jónak látja, 

hát csinálja. De senkinek sem írtuk soha elő ezeket a gyakorlatokat. Az-

tán itt vannak a te ufóid. Ostobaság! Úgy látszik, te a konokságoddal, 

gőgöddel, "kivagyok"-ságoddal a bolondok házában akarsz kikötni. Ha 

akarod, ám legyen! 
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 Hallottál már arról a leányomról, aki pár éve a ti országotokban is 

járt, aki fiatal menyasszony korában olyan gerincsérülést szenvedett, 

hogy mai napig sem tudja tagjait mozgatni, s aki szájával megtanult írni, 

rajzolni? Balesete után borzalmas pökhendi lázadásba kezdett Fiam el-

len. Nem is tudtunk vele mit csinálni mindaddig, míg a lázadás ördögé-

vel volt kapcsolatban. Csak amikor megértette, hogy önmagában ő egy 

nagy senki, akkor tudta Atyánk Lelke betölteni őt úgy, hogy ma már 

minden héten milliók hallgatják prédikációit, épülnek és szépülnek tőle, 

s találják meg a szent Fiam által felkínált utat. Pedig az a leány ma sem 

tud jobban mozogni, mint balesete után!!! 

 Drága Gyermekem! Állítsd le magadat! Nem a zenéről kell le-

mondanod, és a tévé sem csupa ördögi mű. Neked arról kell lemonda-

nod, hogy a saját akaratodat tartsd azonosnak Isten akaratával. Arról kell 

lemondanod, hogy Istent akard irányítani! Arról kell lemondanod, hogy 

lázadozz. A lázadás lelkét kell kiűznöd magadból. De te nem ezt teszed, 

hanem ennek éppen ellenkezőjét. Nagyszerűen megideologizálod  ma-

gadat. Kitalálod az ufókat, meg a meditációkat, meg a reiki-t, meg a 

nem tudom én miket, csak meg ne kelljen térned.  

 Hát leányom, ez nálunk nem megy. Amíg be nem látod, hogy ne-

ked nem meggyógyulnod kell, hanem megtérned, vagyis átlátnod és els-

iratnod életed eddigi szeretetlenségeit, addig mi nem segíthetünk rajtad. 

Megdöbbennél, ha látnád, hogy hányan vannak nálad sokkal rosszabb 

helyzetben lévő gyermekeim, s  hogyan tudnak hálát adni, szeretni és 

hűségben kitartani életük keresztjén. De hát te nem érsz rá! Te tudod, 

hogy nincs ok okozat nélkül, stb. Buta képzelgés. Tanítgass csak ben-

nünket! Magyarázd csak meg nekünk, amit minden kisgyermek tud. Ér-

tesd meg velünk, hogy te nem vagy ám akárki! Téged nem olyan egysze-

rű ám megérteni! 

 Ó, édes Gyermekem! Mennyit kell még szenvedned, hogy megadd 

magad végre a kegyelemnek. Értsd meg! Neked sem jógára, sem medi-

tálásra, sem a lelkeddel való foglalkozásra, sem meggyógyulásra nincs 

szükséged. Neked egyes-egyedül arra van szükséged, hogy HIGGY!!! 

Ha hiszel, akkor benned él az Isten. Ha hiszel, akkor neked elég az Isten. 

Ha hiszel, akkor béke van benned. Ha hiszel, akkor harmóniát hordasz. 

Ha hiszel, akkor minden javadra válik. De ne azzal a hittel higgy, mely-

nek lényege, hogy elfogadj valamilyen igazságot, hanem azzal a hittel, 

amely képessé tesz átadni magadat nekünk. Ne csupán nekünk higgy, 
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hanem BENNÜNK HIGGY! Az hisz Bennünk, aki átadja magát ne-

künk. Az hisz nekünk, aki elfogadja igaznak azt, amit mondunk.  A 

BENNÜNK hívés a boldog élet! 

 E médiumunk, aki által most szóltam hozzád, már azon gondolko-

dott, hogy hová is küldjön, hogyan is segítsen rajtad. Alig tudtam leállí-

tani, s megértetni vele, hogy rajtad a világon senki sem tud segíteni, 

mert te csak belülről gyógyulhatsz meg, tehát azáltal, ha kinyílik szíved-

nek a szeme. Ez a HIT. Majd ha a szíveddel látsz, akkor el fogsz kezde-

ni emberi életet élni. 

 Hogyan kell szíveddel látni? Nem tudom. Neked kell tudnod! Fi-

am sohasem értette meg azokat, akik nem hittek, tehát akik nem láttak a 

szívükkel. Ebből én azt tanultam meg, hogy ez nem Istenen múlik, ha-

nem rajtatok. Ezért a hogyanját neked kell tudnod, neked kell megtalál-

nod. 

 Drága Leányom! Ha nem szeretnélek mérhetetlenül, akkor nem 

álltam volna szóba veled. Te a Földre azért jöttél, hogy megtanulj helye-

sen hinni, szeretni, tehát megtanuld annak az alázatnak útját, melyen 

csak azok tudnak járni, akik nem önmagukkal vannak elfoglalva. 

 Ha hiszed, ha nem, nagyon szeretlek. Megáldalak, mint minden 

megjelenésemkor meg szoktam áldani ezt a nyomortanya világotokat. 

Megáldalak, hogy ne a nyomortanya legyen számodra a döntő, hanem 

Jézus, mint ahogy a betlehemi istállóban sem a hideg, a sötét és a piszok 

volt a lényeg - ez földi életetek hű képe -, hanem a SZENT CSALÁD!"  

****************************************************** 

473. HOL TÉRTEM EL A HELYES ÚTRÓL? 

Kérdező:  
Hol tértem le a helyes útról? 

HANG: "Gyermekem!  

Ahogyan a kérdést föltetted, magad is érzed, hogy így, önmagában 

megválaszolhatatlan. A matematikában van olyan, hogy valaki csak ak-

kor jön rá, hogy valahol tévesztett, mikor azt látja, hogy nem jön ki 

megfelelő eredmény. Az erkölcsi életben ilyen nincs. Nem lehet senki-

nek véletlenül, észrevétlenül elrontani az irányt. Olyan elképzelhető, 

hogy valaki előtt nem áll világosan a hogyan tovább. Lehettek bizonyta-

lanok olyankor, mikor döntés előtt álltok, és nektek választanotok kell. 

Ilyenkor szoktam azt a tanácsot adni, hogy gondolj a halálod órájára. 

Úgy dönts most, hogy akkor örülni tudj a mostani döntésednek. 
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 Ha az él benned, hogy letértél a helyes útról, akkor tarts önvizsgá-

latot. Szívesen segítek ebben, de helyetted ezt meg nem tehetem. 

 De bárhogy is volt eddig, számodra a MOST a fontos. Most kell 

látnod, hogy milyen célra állítottad be életed folyását. Mert e két dolog a 

fontos. A SZÁNDÉK ÉS A CÉL! A rossz szándék a legjobb célt is 

tönkre tudja tenni. A rossz cél a legjobb szándék mellett is csalódáshoz 

vezet. Tisztázd hát ki magadban szándékodat és célodat!  

 Gyermekem! Itt a Földön nincs végleges megoldás olyan értelem-

ben, hogy bármilyen jót is nyugodt lélekkel állandósítani lehetne. Min-

dig kell bizonyos nyugtalanság lelketekben, tehát éber őrködés, hogy a 

rátok leselkedő csapdákat időben el tudjátok kerülni. Ez a nyugtalanság 

nem azonos a békétlenséggel, hanem éppen annak biztosítéka. Csak az 

lehet lelke mélyén nyugodt, aki okosan őrködik maga felett. 

 Gyermekem! Nagyon szeretlek. Erre gyakrabban kellene gondol-

nod, hogy számodra ERŐFORRÁS tudjak maradni mindenkor. 

 Megáldalak BÉKÉMMEL ÉS ERŐMMEL, hogy tudj örök újra- 

kezdő lenni mindenkor." 

****************************************************** 

474. ELVESZÍTEM AZT, AKIT SZERETEK? 

Kérdező:  
Végleg elveszítem azt, akit szeretek? Engem mindenki elhagy. 

HANG: "Gyermekem!  

Nagyon jól mondod. Téged mindenki elhagy. Végső soron ez tör-

ténik mindenkivel. Ez tehát még nem volna probléma. A probléma az, 

hogy bár erre te előbb rájöttél, mint a legtöbb ember, de ezt nem tudod 

helyeselni. Olyan vagy, mint az a gyermek, akit cipelnek hazafelé, s ő 

tudja is, hogy jelenleg úton van, tehát itt, ezen az úton nem élheti meg a 

hazataláltság örömét, csupán az útra-találtság örömét, de azért minden 

kerítéslécbe belekapaszkodik, hogy megnehezítse önmaga számára az 

utat. 

 Nincs olyan ember a világon, aki egy másik emberért lenne te-

remtve. Nincs olyan ember a világon, aki bárki embert boldoggá tehet-

ne. Nincs olyan ember a világon, aki méltó volna arra, hogy más ember 

érte áldozza életét. Nincs olyan ember, és nincs olyan világ, melyért 

bárki is odaadhatná lelkét. 

 Az egészen biztos, hogy Én senkit sem engedek, tudtán kívül, ere-

jén felüli gondokba merülni. Sajnos azonban, ti képesek vagytok bele-
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menni olyan szituációkba, melyekben az Én erőm tehetetlen veletek 

szemben. Olyan ez, mint mikor egy gyerek nem tanul az iskolában, és 

megbukik. A szülő nem vizsgázhat le helyette. Csak azt teheti meg, 

hogy lehetőséget biztosít a gyereknek a tanulásra, hogy meg ne bukjon. 

Ha mégis megbukik, az már nem a szülőn múlik ilyenkor. Így vagyok 

Én veletek. 

 Neked örülnöd kellene, hogy nem sikerült teljesen tönkretenni egy 

család életét, csupán belekavartál. Örülnöd kellene, hogy halálod óráján, 

melyet nyilván nem kerülhetsz el, az előző kapcsolat végkifejlete nem 

fogja nyomasztani lelkedet. Hálát kellene adnod azért, hogy e téren an-

gyalaim munkája nem volt számodra sikertelen. Hálát kellene adnod, 

hogy a Sátánnak nem sikerült szomorú győzelmet aratni felettetek. Aki-

ket igazán szerettek, azokat sohasem veszítitek el. Csak azokat veszíti-

tek el, akiket önző módon szerettek. 

 Drága Gyermekem! Annyi jelzést kaptál már Tőlem, tőlünk, hogy 

meg sem tudnád számlálni. Vegyél észre bennünket, a te legjobb jótevő-

idet, angyalaimat, akik minden erővel azon dolgoznak, hogy te ÖRÖK-

RE boldog lehess! Ne áldozd fel e munkájukat mulandó, csip-csup örö-

mökért, melyek után mindig csak keserű lesz a szád íze, melyek után ki-

ábrándító csalódások, hazug képzelgések és újabb csalódások sorozata 

szakad rád. Akire olyan gyermekek vannak bízva, mint a te leányaid, 

annak nem szabad lelépni a szilárd talajról, nem szabad értelmetlen dé-

libábok után vágyakozni!  

 Ha visszanézel életedre, rövidnek látod. Ami még hátra van, az 

szintén nagyon rövid. Ne ámítsd magad! Úgy élj Értem, hogy gyermeke-

id neked is, Nekem is örülni tudjanak! Ez a te életed értelme! 

 Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

475. A TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL 

Kérdező:  
1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem?  

2. Hogyan tovább?  

3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét! 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Neked feltétlenül férjed elgondolását kell magadévá tenned a jö-

vődet illetően. Semmi jó nem származik abból, ha más utat választasz. 

Meg kell tanulnod, hogy Nekem nem a te munkád kell, hanem te kel-
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lesz. Akkor vagy igazán az Enyém, ha férjed helyesli életviteledet. Ez 

mindaddig igaz, amíg ő vállalja melletted az életet. Adj hálát, hogy ed-

dig sikerült téged megmentenem a hittudomány és a hitoktatás gondjai-

tól. Gondolj a papotokra! Ő végzett hittudományt, és hol tart a szeretet-

ben?  

 Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellem-

zi, nagyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint 

használ. Pedig nem kellene ennek így lennie, de így van! Ott, ahol a bá-

rányok megkérdezése nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott 

valóban birkáknak tartják a híveket azok az emberek, akik magukat 

pásztornak gondolják. Örülj annak, hogy nem kell közéjük keveredned. 

 De tanulnod kell! Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, 

az elmélkedéseket, azokat az imákat, melyek átjárják nemcsak értelme-

det, de szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. 

Többet kellene nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komo-

lyabban kellene kérned Lelkem kiáradását életedre. 

 "Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, 

akik ezt kérik!" -mondtam /Lukács 11;13/. Ezért kellene imádkoznod 

minden nap. Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, me-

lyek bensőleg szabaddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának 

torz vonásaitól. 

 Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és 

béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, 

hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a 

templomban. Neked nem nyakörvvel a nyakadban kell hitoktatást vé-

gezned, hanem az Én Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned Mel-

lettem úgy, hogy az vonzó legyen azok számára, akik már rég kiábrán-

dultak a papi basáskodásokból, s ugyanakkor nem akarják magukat el-

kötelezni olyan szektáknak, melyekről érzik, hogy tiszavirág életükkel 

úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az marad meg belőlük, ami Velem 

azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen érvényes a ti egyháza-

tokra is! 

 Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények 

ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van 

szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtö-

nökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, 

mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét szemléli, ezekben any-
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nyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető 

szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek 

nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szüksé-

gük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a 

mai úgynevezett főközvetítőkkel. 

 Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nek-

tek kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében biza-

kodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én 

szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már 

olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket.  

 Vallási  vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy 

meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, 

hogy adományaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek. 

 Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivata-

losan hitoktatóként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől! 

Míg férjed melletted áll, te ne akarj semmiféle tudománnyal foglalkozni, 

csak azzal, hogy Engem a rendelkezésedre álló könyvek alapján jobban 

megismerj, megszeress! Kérd a Szentlélek betöltését, melyben részesül-

nöd kellett volna a bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába 

kerülj /2Kor 3;17/, amely lelki adományaim működését lehetővé teszik 

benned. 

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

476. ZARÁNDOKOLJUNK? 

 Kérdező:  
1. Helyes-e, hogy zarándoklatot szervezek Ausztriába?  

2. Leányom, aki házasságban él, szeretne édesanya lenni.  

3. A  Szeretetláng szellemében imádkozó imacsoportunk 

 tetszik-e az Úrnak? 

HANG: "Gyermekem!  

A zarándoklatokkal kapcsolatban általában érdemes a helyi plé-

bánosra hallgatni. Sok fölösleges bosszúságtól és kiadástól kímélitek 

meg magatokat, ha e téren papjaitokra hallgattok. 

 Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tő-

lem életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár 

el, aki azt akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az 

sem jár az Én utamon, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan 
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hely, ahol megáldom az embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, 

akik ezt Tőlem kérik. 

 A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint 

más helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti föl-

di életetekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott 

időben  különböző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hit-

ben, a szeretetben. Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott 

jobban rá tudtok hangolódni az Én adakozó szeretetemre. 

 2. Leányodnak nem az volna a legfontosabb, hogy gyermeke le-

gyen, hanem az, hogy ő az Én gyermekem legyen. A többi nem tartozik 

a lényeghez. Amennyiben ő az Enyém, és olyat kér Tőlem, ami még 

jobban Hozzám kapcsolja őt, akkor biztos lehetsz abban, hogy meg-

adom azt neki. 

 3. A nálad összejött imacsoportnak csak annyiban van értéke, 

amennyiben erősödtök általa a szeretetben. Jobbá lenni nem imádság ál-

tal lehet, hanem a szeretet által. Ha az ima erre segít, akkor jó, ha nem 

segít erre, akkor haszontalan időtöltés, önámítás, babona. Nem az a jó 

ima, amely Engem akar valamire rávenni, Engem akar megagitálni, ha-

nem az, amelyben megtanultok Rám hallgatni, s egymást szeretni. 

 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

477. JÓ ÚTON JÁROK? 
Kérdező:  

1. Jó úton járok-e?  

2. Mi volt Jézussal nyilvános működése előtt?  

3. Mire jó a böjt?  

4. Igaz-e az eredendő bűn?  

5. Hányféle és milyen létsíkok léteznek? 

HANG:"Kedves Barátom!  

1. Önmagatok magatartásának megítélése nem az Én feladatom. 

Kétezer évvel ezelőtt elmondtam és elétek éltem egy UTAT, melyet 

Magammal azonosítottam. Sem halálotok előtt, sem halálotok után nem 

Én, hanem ti fogjátok eldönteni, hogy mennyire azonosultatok Velem. 

Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Ismerj meg Engem egyre jobban, 

és mérd magadat Hozzám! Így olyan önismeretre jutsz, melyre szüksé-

ged van, hogy fel tudd mérni magadat. 
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 2. A Názáretben való nevelkedésem alatt sokat kellett tanulnom 

kívülről, tehát az emberi megtapasztalásokra nekem is éppen olyan 

szükségem volt, mint bárkinek, aki emberként születik a Földre. És még 

többet kellett tanulnom belülről. Nekem fokozottan fontos és szükséges 

volt az imádság. Vagyis az az állapot, szellemi elmélyülés, mely által 

bensőmben ráláthattam arra, hogy honnan jöttem, miért jöttem, kikhez 

jöttem, és hová megyek vissza. Tehát a gyakorlati emberi cselekvések 

által kibontakozó élet és a szemlélődő életforma erkölcsileg arányban 

állt nyilvános működésem ideje alatt eltöltött életemmel, küldetésem-

mel. Ez azt jelenti, hogy nyilvános működésem előtt sem voltam szán-

dékomban és az Atyámmal való kapcsolatomban más, mint bármikor 

később. Egy hasonlattal élve: Amit közel negyven évig csendben, hal-

kan, pianóban csak közvetlen családomnak vagy csupán önmagamnak 

muzsikáltam, azt ezután hangszóróval fölerősítve világgá kiáltottam. 

Hát ez történt. Bennem semmi minőségi változás nem történt. Csupán 

az történt, hogy küldetésem teljesítése következtében szükségszerűen 

jobban Magamra, tanításomra irányítottam a közvélemény figyelmét. 

 3. A böjttel kapcsolatban is hasonlattal élek.  Ha egy fa ferdén nő 

ki a földből, azt nem elég csak egyenesbe hozni. Ellenkező irányba, erő-

vel el kell döntögetni, hogy aztán a megfelelő egyenesbe beálljon. An-

nak és addig kell böjtölni, akinek és ameddig nem válik természetessé 

számára az, hogy már nem szenved lelki, erkölcsi gerincferdülésben. 

 4. Az eredendő bűnnek kétféle megközelítése van. Az egyik az, 

hogyha már valaki elkövetett egy szeretetlenséget a Földön, akkor 

mindaz, aki ide születik, olyan Földre születik, ahol már elkövettek sze-

retetlenséget, és ezáltal már nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fertő-

zötté vált a légkör. Ilyen értelemben van eredeti bűn. A másik megköze-

lítés, hogy valakinek szeretetlensége következtében utódai is, nemcsak 

elvileg, de gyakorlatilag is szeretetlenek lesznek anélkül, hogy erről te-

hetnének. Ilyen értelemben nincs eredeti bűn. Éppen ezért Én soha, még 

átvitt értelemben sem beszéltem róla nektek, míg az első megközelítés-

sel nagyon is számoltam. Sőt! Azért jöttem, hogy igazoljam előttetek, 

hogy nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fölszámolható a szeretetlen-

ség. Aki Engem befogad, és engedi, hogy benne éljek, az ezt igazolja! 

 5. A létsíkok taglalásába nem akarok belemélyedni. Elégedj meg 

most azzal, hogy kielégítő információkat és erőforrásokat kínál fel az a 

szemlélet, mely az érzékelhető világot négy ( ásvány-, növény- állat-, 
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ember-) világra osztja fel, a szellemvilágot pedig kilenc (angyalok, fő-

angyalok, fejedelmek,---, erők, uralmak, hatalmak,---, kórusok, kerubok, 

szeráfok,) világára osztja fel. 

 Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

478. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
Kérdező:  

Szeretnék valakin segíteni, akinek megpróbálom természetét, jellemét 

felvázolni levelemben! 

HANG: "Valóban nagyon jól rá tudsz érezni más emberekben lévő 

pszichikai folyamatokra. Valóban átlagon felüli emberismerettel rendel-

kezel. Ez amennyire érték, annyira felelősséget is hordoz.  

 Leveledet azzal kezded, hogy tudod, nem helyes más életébe bele-

avatkozni, de mégis... 

 Pontosítom e téren a helyes magatartást. Mivel mindannyian töb-

bé-kevésbé tükrök vagytok egymásnak, ezért fontos két dolog: Az egyik 

a tiszta szándék, a másik pedig az okos nyíltság. Amint egy tükör, ha 

maszatos vagy ha le van takarva, nem használható, úgy vagytok ti is. A 

szándék tesz benneteket tisztává egymás iránt, az okos nyíltság pedig el-

távolítja azt a takarót, mely egyébként akadályt jelentene. 

 Jelen esetedben tehát szándékod akkor tiszta, ha igyekszel szabad-

dá válni attól, akin segíteni akarsz. A megkötözött, elfogult emberek 

csak mondják, hogy szándékuk jó. Csak azok tudnak elfogulatlanok 

lenni, akik az Én szememen át igyekeznek nézni és látni. Nem nehéz ez 

annak, aki ismer Engem. Lehetetlen annak, aki nem ismer Engem. En-

gem csak akkor lehet jól megismerni, ha valaki Velem akar élni. 

 Azt szoktátok mondani, hogy a puding próbája az evés. Hát Én azt 

mondom, hogy az Engem megismerés próbája a Velem élés. Ez azért 

nem nehéz, mert nem kell mást csinálnotok, csak emberré kell lennetek. 

Tehát azzá, amire teremtve vagytok. Ne azt mondjátok tehát, hogy szen-

tek akartok lenni, hanem azt, hogy emberek. Bizonyos értelemben sok-

kal nehezebb az embertelen élet, mint az emberséges élet. 

 Amikor azt mondtam, hogy az Én igámat vegyétek magatokra, ak-

kor éppen arra gondoltam, hogy az emberré válás igáját próbáljátok hor-

dozni, s ne azt, amit legtöbbször hordoztok, és magatokénak gondoltok, 

vagyis az embertelenné válásét, mely se nem édes, se nem könnyű. Eh-



 76 

hez viszonyítva az Én igám, tehát az egyre emberibb emberré válás igája 

valóban édesebb is, és könnyebb is, mivel boldogítóbb. 

 Te nem tudsz másképpen segíteni azon, akin segíteni akarsz, csak 

azáltal, hogy tiszta és nyílt magatartásoddal éled előtte is életedet. Én 

sem tudtam másképpen segíteni nektek, rajtatok. Az a bizonyos páli 

ideológia, mely szerint Én helyettetek is megtettem valamit, hát az na-

gyon félreérthető, és félre is értitek. Te sem tudsz az illető helyett sem-

mit sem megtenni az ő érdekében azon kívül, amit az előbb mondottam.  

 Tehát benső szabadságot kell kialakítanod magadban vele szem-

ben a tiszta szándék és az okos nyíltság érdekében. Ha törekszel Velem 

élni, akkor sokkal jobban képes leszel erre, mint most gondolod. Én na-

gyon át tudom járni azt, aki erre lehetőséget ad Nekem! 

 Örülök levelednek. Általában nem szoktam elfogadni, és nem 

szoktam megvalósítani azt a kívánságot, hogy másokról bármit is el-

mondjak a kérdezőnek, és ehhez most is tartottam Magamat, de leveled 

lehetőséget adott Nekem arra, hogy olyan véleményt nyilvánítsak egy 

témában, melyből mások is sokat meríthetnek. 

 Megáldalak a TISZTASÁG ÉS A NYÍLTSÁG LELKÉVEL." 

****************************************************** 

479. BIZONYTALAN VAGYOK A HITEMBEN 

 Kérdező:  
1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot! 

2. El lehet-e érni egy emberöltő alatt, hogy ne kelljen még 

 egyszer leszületni a Földre?  

3. Néha bizonytalan vagyok hitemben, imáimban, lelki 

 fejlődésemben. 

HANG: "Gyermekem!  

1. A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha 

ismétlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot 

idéz elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tud-

nak segíteni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire. Ha 

nyomasztó álmod nem tőlük származik,  akkor annak nincs jelentősége 

jövődre nézve, mivel fiziológiás eredetű, tehát következmény, és nem 

előrejelzés. Ilyen álmod akkor is lehetséges, ha nem benned van az oka, 

hanem valamelyik gyermekedben. Erre szoktátok azt mondani, hogy ez 

a VÉR szava. Igen. A vér szerinti együvé tartozást nem szokták az évek 

megszüntetni, s így hatásuk is állandó maradhat. 
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 Akárhogy is van, az egészen biztos, hogy őrangyalaitok mindent 

elkövetnek, hogy figyelmeteket rájuk is irányítsátok, mivel szeretetük 

kinyilvánítását figyelmetek rájuk fordítása nagyon megkönnyíti. 

 2. Ami a földi lehetőségeket illeti, természetesen mindenkinek 

megadatik, hogy egyetlen földi élettel kiegyenesítse jellemének gerincét, 

s egyértelmű legyen, mint áldozat, a szeretet oltárán. Más dolog az, hogy 

alig van ember, aki így él a Földön. Még azok közül is, akik nem meg-

szentelődni, hanem másokat megszentelni jönnek közétek, gyakran jön-

nek le többször is, hogy így tegyék számotokra elviselhetőbbé és felis-

merhetőbbé a földi élet értelmét, vagyis hogy nem a Földre, nem a  po-

kolra, hanem szeretetre teremtett benneteket a SZERETET. És csak ezt 

érdemes választani akkor is, ha ez SZENVEDÉSSEL jár együtt. 

 3. Az a bizonytalanság, melyet hitedben, imádban, lelki fejlődé-

sedben érzel, szintén a földi élet velejárója. Ezen nem szabad fennakad-

nod, mivel a józan eszed is átlátja, hogy erkölcsi téren nem lehet senki-

nek fizikai bizonyosságra jutni, csak erkölcsi bizonyosságra. Tehát a ta-

pasztalat szintjén mindig kísér benneteket némi bizonytalanság. Min-

denki tudja, hogy aki áll, az eleshet. Ezért kell VIGYÁZNI, ÉBERNEK 

lenni. 

  De éppen azért nagyon fontosak az istenélmények számotokra, 

hogy a bennetek lévő erkölcsi bizonyosság, vagyis hogy szeretlek ben-

neteket, és Hozzám tartoztok, ez nagyon el ne halványuljon bennetek, 

nehogy  aggályos lelkűvé vagy laza erkölcsűvé váljatok. 

 Megáldalak a JÓZAN MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

480. FÉRJEM HALÁLOS BETEG. MI LESZ VELEM? 

Kérdező:  
Mindketten pedagógusok vagyunk. Férjem halálos beteg. Napjai meg 

vannak számlálva. Nekem iszonyatos még rágondolni is, hogy itt hagy 

engem. Mi lesz velem itt egyedül ebben a nagy házban? Bár már mind-

ketten túl vagyunk a hatvanon, de legalább hetven éves koráig élnie kel-

lene. 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Most olyan lelki állapotban vagy, melyben bármennyire is sze-

retnélek vigasztalni, simogatni, neked mindenképpen úgy fog tűnni, 

hogy fájdalmat okozok szavaimmal. De hát Hozzám fordultál, s Én nem 

tehetem meg, hogy ne szóljak hozzád, mert te azt is szeretetlenségnek 
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fognád fel. Olyan ez, mint amikor valaki elmegy az orvoshoz nagy fáj-

dalmában, s az orvos látja, hogy valami segítséget csak akkor tud nyúj-

tani hosszabb távon, ha a jelenben fájdalmas kezelést ad a hozzá fordu-

lónak. Így vagyok Én is most veled. 

 Nagyon szeretném, ha eldöntenéd, hogy mit akarsz. Vigasztaló 

szavakat? Mit értesz ezen. Ha azt érted, hogy ne mondjak igazat, mond-

jam azt, hogy férjed meg fog gyógyulni, és fog még hetvenéves koráig 

élni, tehát ha az a vágyad, hogy mondjam ki azt, amit te szeretnél, akkor 

azt kell mondanom, hogy ne Engem kérdezz. Én nem hazudhatok sem 

neked, sem másnak, mivel azzal, még nagyobb csalódásnak, kiábrándu-

lásnak tennélek  ki benneteket. Csak akkor olvasd tovább e sorokat, ha 

Engem akarsz hallani, ha nem bódítást, nem tüneti kezelést kívánsz ma-

gadnak, hanem gyökeres orvoslást. Adom hát az orvosságot. 

  Te pedagógus vagy. Kérdezlek: ha egy gyerek egész évben nem 

tanul, megbukik, majd kétségbeesésében elmegy hozzád vigaszért, te 

mit mondasz neki? Gondolom valami ilyesmit: " Édes gyermekem! Ha 

tanultál volna, akkor nem jártál volna így." Szinte biztosan nem a taná-

rokat kezdenéd szidni, s nem arról tartanál e gyermeknek kiselőadást, 

hogy mennyire érthető, hogy valaki tanulás helyett inkább mást csinál, 

stb. Nem. Te feltétlenül meg akarnád értetni a gyerekkel, hogy csak az 

kerüli ki a bukás kétségbeesett állapotát, aki tanul. 

 Édes Gyermekem! Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába 

iratkoztál be, melyben a legfőbb tantárgy: A HALÁLRA KÉSZÜLÉS! 

Erre nem kell senkinek külön felhívni a figyelmét, mert minden gondol-

kodó ember tudja, hogy ez vár mindenkire. EZ MINDENKIRE VÁR! 

És aki nem készül fel erre, nem erre vár, annak teljesen mindegy, hogy 

hatvan, vagy hetven, vagy száz év van mögötte, bármikor jön a halál, 

mindig váratlanul, mindig rosszkor jön. Tehát Én sem mondhatok most 

mást neked, mint te mondtál volna annak a kétségbeesett diáknak, aki 

tudta, hogy mi a teendője, de nem azt tette, inkább mással foglalta el 

magát. 

 Gyermekem! Én minden embert Önmagamra teremtettem! Ismét-

lem: ÖNMAGAMRA!, és nem egy másik emberre. Ember embert még 

soha nem tudott boldogítani. Csak elbódítani! És ez nem ugyanaz. 

 Annyit mondhatok, hogy Én mindig melletted maradok, mint 

ahogy eddig is ott voltam melletted, akkor is, ha te nem voltál mellet-

tem. Igen. E kijelentésem csak a fizikai világban ellentmondás. Az er-
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kölcsi rendben nem az. Az erkölcsi rendben valaki mellett lenni, az egy 

tudatos magatartás. Én nagyon tudatosan melletted voltam mindig. Ak-

kor is tanítottalak, mikor nem tanultál. Tanítottalak mulandóságra az óra 

járásával, a napok, hónapok, évek múlásával, a hangulatok, érzelmek 

változásaival, a találkozások és elválások minden formájával. Nem 

mondhatod, hogy nem tanítottalak. A halál nem Engem vizsgáztat le, 

hanem téged, titeket, hogy míg én tanítottalak benneteket, addig ti mit 

csináltatok? Ezt nemcsak megkérdezi a halál, de ki is kényszeríti az 

őszinte választ. A válasz nem szóban történik, hanem lelkiállapottal. E 

vizsgán tehát maga a lelkiállapot a vizsga végeredménye. 

  Most nem tudok többet mondani. 

 Megáldalak, és tovább reménykedem benned."  

****************************************************** 

481. A SZERELEM BOLDOGÍT-E? 

Kérdező:  
1. Szerelmem boldogítani fog-e?  

2. Lesznek gyermekeim?  

3. Változtassak munkahelyet?  

4. Meg tud-e változni szerelmem? 

HANG: "Kérdéseid alapján azt kell mondanom, hogy olyasmit akarsz 

tapasztalat nélkül megtudni, amit így megtudni nem lehet.  

 Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított 

semmiféle szerelem, mely embert emberrel kötött össze. Hiába mondja 

ezt neked bárki is. Ez azért van így, mert a szerelem önmagában csak 

Bennem azonos a szeretettel. Benned és minden emberben a szerelem 

irányt tévesztett önfeláldozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irá-

nyul, aki boldogítani képes, tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás 

úgy együvé tartoznak a Földön, mint a születés és a halál. Tudom, hogy 

mikor egy gyermek megszületik, illetlen dolog ott halálról beszélni. Ép-

pen így egy szerelmesnek illetlen dolog szeme elé állítani azt a nagy va-

lóságot, hogy csalódni fog. Aki megszületik, az élni akar. Aki szerel-

mes, az boldog akar lenni. De aki megszületik, az ha akarja, ha nem, vé-

gül is nem élni fog, hanem meg fog halni. Aki szerelmes, az ha akarja, 

ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni fog ben-

ne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért. 

 A gyermekáldással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy azok a 

párok, akik biztosítják egy megszületendő gyermek számára a megfelelő 
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körülményeket, még mindig nem lehetnek egészen biztosak abban, hogy 

lesz gyermekük vagy sem. Ennek pedig az az oka, hogy egy gyermek 

megszületéséhez nemcsak a földi keretben, hanem itt, a szellemek vilá-

gában is olyan szabad döntésre van szüksége annak, aki e téren érdekelt, 

hogy szintén nincs értelme önmagában semmiféle próféciának. Más len-

ne a helyzet, ha akár neked, akár születendő gyermekednek olyan szere-

pet szántam volna, melyről előre tudnod kellene. Én mindenkinek meg-

adom a szerepéhez szükséges kellékeket. De fölösleges információkkal 

nem segítenék, inkább ártanék velük. 

 Munkahelyeddel kapcsolatban sem veheti át senki tőled azt a fele-

lősséget, melyet vállalnod kell, mint döntésed következményét. Lehet 

tanácsot kérni okos, hozzáértő emberektől, de nem Tőlem. Tőlem csak 

erőt lehet kérni, ha már döntöttél. Természetesen lehet világosságot is 

kérni a döntés előtt, s Én meg is adom ezt annak, aki kéri, de ez a vilá-

gosság sem mentesít téged a felelős döntésed alól. 

 Utolsó kérdésedre a válaszom ez: Mindenki át tudja alakítani gon-

dolkodását, ha akarja. Sőt! Ezt teszi is mindenki. De nem mindegy, hogy 

kihez igazítja gondolatait. Jól csak az változik meg, aki ezt Velem teszi. 

Minden más gondolkodás-átalakítás előbb-utóbb csütörtököt mond, 

vagyis nem képes lelki békét biztosítani. 

 Megáldalak, hogy Hozzám akard igazítani magadat." 

****************************************************** 

482. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező:  
1. Hogyan tovább? 

 2. Szeretnék többet tudni családomról, hogy jobban  

szerethessem őket.  

3. Tehetek-e valamit kedves halottaimért?  

HANG: "Drága Gyermekem!  

Csak így tovább! Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ameddig 

érdeklődő maradsz, addig mindig lehetőséget adsz Nekem arra, hogy 

Bennem növekedjél. E kijelentésem jelen pillanatban nagyon banálisnak 

tűnik, de hamarosan eljön az ideje annak, hogy ráérezz ennek horderejé-

re.  

  Boldog ember az, aki menetkész állapotban tudja magát, s így 

bármikor bármire felkérhetem, nem akar ideológiákat találni önmagának 

annak érdekében, hogy saját akaratát érvényesítse az Én kívánságom he-
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lyett. Boldog ember az, aki ilyen értelemben mindig ébren található! 

Nem kell külön keresned az alkalmakat arra, hogy kimutathasd Irántam 

való szeretetedet. Küldöm Én megfelelő időben erre a megfelelő lehető-

ségeket. 

 A családoddal kapcsolatban valóban helyes a vágy benned aziránt, 

hogy többet tudj, mert amint a szeretet szemeket nyit az értelmi látásra, 

úgy e látás a szívet nyitja meg, ha valakiben tiszta szándék lakozik. Is-

meret és szeretés így transzformálják föl egymást meg nem szűnően. A 

boldog örökkévalóság is csak azért lehet boldog és örökkévaló, mert az 

Engem jobban megismerés, és ennek következtében jobban megszere-

tés, az Engem jobban megszeretés, és ennek következtében jobban meg-

ismerés, mint véget nem érő állapot jellemzi enyéimet. Általam, Velem 

és Bennem soha sincs unatkozás! 

 De visszatérve családodra. Ne médiumon keresztül akarj nagyobb 

megismerésre jutni. A legtökéletesebb médiumom sem képes olyan is-

meretet közölni Tőlem családodról, mely szíved rezgésszámával meg-

egyező lenne. Tehát szívedben lévő jelenlétem az, ahol föl kell keresned 

Engem, ha szeretteiddel kapcsolatban szeretetet erősítő ismeretre, és is-

meretet erősítő szeretetre akarsz találni. 

 Akarsz szerető fiadról hallani valamit? Mondok jobbat! Akard őt 

hallani! Szólni akar hozzád! 

 'Anyám! Büszke vagyok rád! Nem hiába vállaltál engem, s én nem 

hiába választottalak téged. Innen lehet látni igazán, hogy mennyire fon-

tosak voltunk és vagyunk most is egymásnak. Ez nem megkötözött fon-

tosság, hanem éppen ellenkezője. Te egyre szabadabb vagy, mert a miat-

tam átélt, megtapasztalt élethelyzetedet végül is nem a zúgolódásnak, 

hanem az Isten iránti bizalomnak engedted át. Ami nem ez volt, az mind 

átmeneti állapot volt csak benned.  

 Anyám! Drága lelki Testvérem! Azt a boldog életet, ahol most va-

gyok, megfogalmazni nem lehet, csak ÉLNI! Ha a mulandó életet arra 

használnák fel az emberek, amire való, vagyis elvesztésre a szolgáló 

szeretet őrlő malmában, akkor már a mulandóságban is többet és jobban 

megélhetnének valamit ebből a nagybetűkkel írt ÉLETBŐL! Most át-

adom a szót édesapádnak.'- 

- 'Én, édes lányom, bocsánatot kérek tőled. Messze elmaradtam attól a 

szinttől, melyet meg kellett volna élnem veled kapcsolatban. Még nem 

tudom biztosan, mi lesz majd velem. Imáid nemcsak rád hullanak áldás-
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ként, de rám is. De nem azt kérem tőled, hogy többet imádkozz, hanem 

azt, hogy tudatosan áraszd azt a békét, amellyel Jézus megajándékozott 

téged. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten gyermekeinek hív-

ják. Áldjon meg Ő, az ÁLDOTT, az Ő áldásával.' 

 Most elköszönök tőled. Neked is, nekem is ez most a fontosabb. 

Köszönd meg Jézusnak, hogy szólhattam hozzád! Legyen veled az Ő 

drága áldása!' 

****************************************************** 

483. NEM TALÁLOM A HELYEM A VILÁGBAN 

Kérdező:  
1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe vagy a 

 szegényeknek?  

2. Alig találom helyemet a világban. Sohasem fogom tudni 

 megosztani gondolataimat mással?  

3. Kik a választottak? 

HANG: "Kedves Barátom!  

Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak 

között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent meg-

tettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy 

azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, 

mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam: "Amit egynek 

tettetek .../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek”. (Mt 25;37-40).Hát 

ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és ná-

la lakom.(Jn 14;23). 

 1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a 

pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, saj-

nos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizetteb-

bek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény 

családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják 

ezért nevemet. 

 2. Részben természetes az, hogy alig találod helyedet a világban. 

De csak részben. Azért csak részben, mert egyik feladatod éppen az, 

hogy megtaláld azt, azokat, akikkel megoszthatod szellemi kincseidet. A 

tanítvány-gyűjtést mindenki számára feladatnak gondolom. Tanulni és 

tanítani. Na nem iskolás szinten, hanem baráti körökben. 

 3. A választottakkal kapcsolatban most tömören két gondolatot 

adok. Az egyik ez: Azok a választottak, akik Engem választottak, akik 
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átadták életüket Nekem úgy, mint te is. De ez következmény. Követ-

kezménye a következő eseménynek: Mielőtt a Földre jöttem, már tud-

tam, hogy mennybemenetelem után is, egészen az idők végezetéig, itt 

kell maradnom a Földön, már a földi életük előtt kiválasztott szemé-

lyekben, akik vállalják a világ végezetéig sorsomat, hogy így azoknak, 

akik javulási célból kénytelenek lejönni a Földre, példát, tanítást, erőt 

adjanak át. Tehát már földi életem előtt, amikor a szellemvilágban elő-

terjesztettem, hogy földi sorsom vállalására jelentkezőkre volna szüksé-

gem, akkor sokan jelentkeztek az Én szeretteim közül, szinte mind. 

Ezek közül kellett Nekem kiválasztanom azokat, akiket választottaknak, 

elsődleges választottaknak lehet nevezni. Ez nem predestináció. Ők már 

előbbre igazolták, hogy szabadon döntöttek Mellettem. Ilyen volt pl. Já-

nos, a keresztelő. De nagyon sokan vannak, akiket úgy ismertek, mint 

akik előbbre vittek, éspedig életük feláldozása árán vitték előbbre azt a 

humánumot, amely ha nem is képes megszüntetni a földi poklot, de fel-

tétlenül mérsékli azt az Enyéim javára.  

 Megáldalak  SZERETETEM ÉS BÉKÉM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

484. MI A TEENDŐM?  

Kérdező:  
1. Mit kell tennem, hogy a szeretet Istene tevékeny módon 

 lakjék bennem?  

2. Szeretnék megtanulni jól imádkozni! 

3. Hogyan rendezhetjük be életünket férjemmel Isten akarata szerint?  

4. Egy kutyáról is szeretnék hallani! 

HANG: "1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. A legnagyobb jó két-

ségtelen Én vagyok. Az szeret tehát legtisztábban, aki Engem akar en-

gedni működni önmagában.  

 A szeretet tehát akarat kérdése. Az akarat pedig értelmileg meg-

motivált, felszított vágyak sodrában éri el célját. Az szeret tehát Engem 

helyesen, abban tudok helyesen szeretni, aki tisztán akarja látni azt a jót, 

amit Én akarok akár ővele, akár mással.  

 Mindenkivel azt akarom, hogy benne éljek. Ehhez nem kell más, 

mint az, hogy tudjon ellene mondani mindannak, amit nem tud Velem 

összhangba hozni, s mondjon IGEN-t arra, amit úgy ítél, hogy az Nekem 

kedves. Ellene mondani tehát annak, amit valaki nem tud azonosítani az 

Én tanításommal, és dönteni az Én tanításom mellett. 
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  Az Én tanításom nem különleges. Ne akard másnak azt, amiről 

tudod, hogyha neked tennék, azt nem tartanád jónak. Tedd másnak azt, 

amiről tudod, hogy halálod óráján is örülni fogsz annak. 

 Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig 

gondolkodás útján lesz egyre érettebbé. Ez bizony gyakorlás kérdése. 

Szeretni tehát azt jelenti, hogy törekedni kell az előbb említett jót aka-

rásra. Ez áll Velem kapcsolatban éppen úgy, mint mással kapcsolatban. 

 2. Nagyon fontos, hogy tanulj meg jól imádkozni. Ez szintén nem 

valami különleges feladat. Bárhogy is emeled Hozzám lelkedet: imád-

kozol. Ezt szinte állapottá lehet tenni, s arra is kell törekedned, hogy az 

legyen. Beszélj úgy Hozzám, mint bárkihez beszélnél, akiről tudod, 

hogy érted él. Sokszor adj hálát! A hála csodálatosan ki tudja nyitni ben-

ső szemeidet, s látni fogod, hogy milyen jó vagyok hozzád. Ez a boldog-

ság, a benső béke visszhangját teremti meg benned. Engedd, hogy vi-

gasztaljalak! Ezt a párbeszéd-imával éred el legkönnyebben. Saját sza-

vaiddal Én mondom azokat a vigasztaló szavakat, melyeket te formálsz 

és mondasz ki magadnak. Észre fogod venni, hogy erő van a kigondolt, 

a kimondott vigasztaló szavakban. Nyilván nem tőled, hanem Tőlem 

van az az erő számodra! 

 3. Férjeddel kell megbeszélned azt, amit férjeddel együtt akarsz 

tenni. Velem azt kell megbeszélned, amit Velem akarsz megtenni. 

 4. Az állatokról általánosságban mondok pár szót: 

  Az állat tökéletesebb a maga nemében, mint az ember, mivel a 

beleprogramozott ösztönrendszer automatikusan működik. Ezért lehet 

az állatoktól tanulni, és lehet őket pótcselekvésként alkalmazni. Állat 

képes helyettesíteni Istent, embert egyaránt, ha valaki erre alkalmazza 

valamelyiket. De állat sohasem volt ember, és nem is lesz soha. Az ál-

latnak nincs örök élete. Amikor ösztönvilága felbomlik, akkor léte to-

vább értelmét veszti. Az állat önmagában értéket nem hordoz. Ha hasz-

nos az ember számára, vagyis ha Hozzám közelebb tud általa kerülni va-

laki, akkor gondoznia kell, és alkalmazni, ha káros, akkor el kell pusztí-

tani. Ne keverjétek össze az eszközöket a céllal. Nincs állatokon és nö-

vényeken keresztül vándorló lélekvándorlás. Amint a pákozdi hegyek 

nem tudnak sem boldogok, sem boldogtalanok lenni, úgy egyetlen állat 

sem képes egyikre sem. Nem, mert nem tud örök értékben gondolkodni. 

Nem gondolatai irányítják ösztönét, hanem az ösztöne irányítja gondola-

tát, emlékezetét. 
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 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

485. EL KELL HAGYNOM TÁRSAMAT? 

Kérdező:  
1. El kell hagynom társamat ahhoz, hogy Jézushoz közelebb 

 kerüljek?  

2. Mettől kezdve vagyok házastársa társamnak? (Fontos a 

 templomi esküvő?)  

3. Egy álmom értelmét szeretném tudni, melyben keresztény 

 üldözött voltam! 

4. Egy küzdelmemre adj tanácsot! 

HANG: "1. Szó sincs róla, hogy társadat vagy bárkit is elhagyj, amíg 

benned élek! Amikor Én valakit arra szólítok fel, hogy hagyjon el bárkit 

is, akkor annak a megkötözöttségnek felszámolására gondolok, mely 

akadályozza az illetőt abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Az Enyé-

im soha senkit nem hagynak el más okból. Az Én Lelkem a kapcsolatok 

Lelke, míg az ősellenség, a  Diabolosz annyit jelent, hogy Szétdobáló. 

 A Földön minden ember fő feladata az, hogy küzdjön minden 

megkötözöttség ellen, mert amint 2Kor 3;17-ben olvashatod, az Én Lel-

kem a szabadság Lelke. Szabadnak pedig csak az mondható, aki leoldott 

magáról minden külső és belső köteléket, mely akadályozta őt a felis-

mert 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! 

 2. A házasságról tudnod kell, hogy az nem cél, hanem eszköz. 

Bármennyire is szereted és tiszteled nagyanyádat, nem fogadhatod el 

egy az egyben azt, amit mond, mikor a másik félről beszél.  

 Igaz, hogy Isten férfiak és nőnek teremtette az embert, de nem 

egymás számára teremtette őket, hanem Önmaga számára. Ezért aki 

jobban szereti házastársát, mint Istent, az nem méltó Istenhez, és nem 

való házastársnak sem. Ez azért van így, mert az ilyen személyben sze-

retet helyett önzés uralkodik, mely pokollá teszi az életét házasságban is 

és azon kívül is. Azt pedig mondanom sem kell, hogy nem pokolra 

vagytok teremtve, hanem Istenre, tehát BOLDOGSÁGRA. Istenen kívü-

li boldogság nem más, mint fából vaskarika. 

 Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem 

elég az, ha valaki csupán belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt 
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is tudnod kell, hogy ha valaki belül nem mondta ki, akkor a kifelé meg-

történt házasságkötés nem valóságos. A házasságok nem az égben köt-

tetnek, bár Isten az, aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a 

templomban történik. A házasság nem boldogításra való, hanem a szere-

tetben 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 va-

ló, hogy az egyik megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szol-

gálhatja. 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. 

 3. Az álmodról annyit, hogy a benned és körülötted lévő feszültsé-

get öltöztette képekbe. Itt említem meg, hogy a szülői tisztelet nem any-

nyit jelent, hogy engedelmeskedned kell szüleidnek, hanem annyit, hogy 

ki kell kérni tanácsukat. A tanácsra hallgatás vagy nem hallgatás, ez már 

a te felelősséged. De tanácsot kérned kell tőlük. A szülők kedvéért sem 

siettetni, sem késleltetni nem kell a házasságkötést. Az időpontot lehet 

közösen megbeszélni, de csak akkor hallgass a szülői tanácsra, ha jónak 

ítéled. Nem a szülő a felelős a te döntésedért, hanem te magad! 

 4. Amikor egy megkötözöttséget valaki nem tud leoldani magáról, 

akkor ez azért van, mert maga a megkötözöttség nem gyökér-probléma, 

csak maga a megkötözött gondolja annak. Másutt van a baj gyökere. 

Ennek megkeresése, felismerése, tehát a helyes elfoglaltság, áldozattá 

válás, ezek hozzák meg azt a következményt, melynek másik neve: sza-

badság. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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486. VAN-E TESTTŐL KÜLÖNÁLLÓ LÉLEK? 

Kérdező:  
1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná a 

 feltámadást.  

2. Az első emberpár asztráltestben élt először?  

3. Miért nem vagyok fegyelmezettebb?   

Egy álom magyarázatát szeretném hallani! Gyönyörű lankás 

domboldalakon mentem. Jézus ment előttem, az egyik domb tetején 

megálltam. Ő előttem lebegett, rám mosolygott. 4. Szüleim nem hisznek 

Benned. Azt mondják, hogy ha lennél, nem lenne annyi nyomor a Föl-

dön. Hogyan lehetne őket Rólad meggyőzni? 5. Menyasszonyommal 

együtt Neked ajánlottuk életünket. 

HANG:" 1. Csak hasonlattal tudom megközelíteni kérdésedre a választ. 

Mint tudod, a sötétség nem más, mint a fény hiánya. De mégsem mond-

hatjuk,  hogy nincs sötétség, mert van, mert a fényhez szokott teremt-

mény, ha sötétbe kerül, akkor botladozik. Van hát sötétség, pedig a sötét  

a fény hiánya. Van hát valami, ami azért van, mert valami nincs, valami 

hiányzik. Sötét olyan értelemben nincs, mintha közvetlenül csinálni le-

hetne. Sötétet csinálni nem lehet. Van fény, melyet ha megszüntetsz, sö-

tétség lesz. Valaminek, a fény elpusztításának következményét nevezi-

tek tehát sötétnek. 

 Az anyag csakúgy van, mint a sötétség. Tudósaitok, akik az anya-

got vizsgálják, arra kezdenek rájönni, hogy anyag nincs is, csak gondolat 

van, s e gondolatnak, e fénynek bizonyos besűrűsödését nevezitek ti 

anyagnak.  

 Ezután mondhatom a következőket: Csak szellem van, amelynek 

létezik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit  ti anyagnak, földnek, 

pornak, sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek. 

 Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki 

meghal, egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, 

amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új Föld legyen. 

Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőség-

ben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzá-

tok a ti megváltásotok.(Lk 21;28). De míg ez meg nem történik, addig 

van lehetőségük az itteni szellemeknek, tehát a Földön már egyszer 

megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan összesűrített gondolat, 

melyben megjelenhetnek a Földön azért, hogy szeretetük tisztuljon vagy 
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tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellentmondás a föltámadással kap-

csolatban. Ezzel válaszoltam a 2-dik pont kérdésére is. 

 3. Rólad nem mondok véleményt olyan értelemben, ahogy te ezt 

várod. Azért van lelkiismereted, és azért vagy értelemmel és akarattal 

rendelkező földi lény, hogy birkózd ki magadból azt a legjobbat, amire 

szíved boldogan mond igent. A földi életet ne tévesszétek össze a tévé 

útján kapott információkkal. Nem adhatok kész téglákat. Neked kell ki-

faragnod magadnak ezeket, s úgy építeni magadat, hogy Velem közvet-

lenül, rendszeresen konzultálj szereteted kibontakozása érdekében. Te-

hát közvetlenül Velem, és nem médiumon keresztül. Nagyon fontos a 

médiumon szerepe is, de nem helyettesítheti azt a közvetlen kapcsolatot 

Velem, melyre felelősséggel támaszkodhatsz. Álmod éppen azt jelenti, 

hogy szeretjük egymást, együvé tartozunk, s egyikünk sem akarja meg-

szüntetni e közvetlen kapcsolatunkat egymással. 

 4. Szüleid sajnos nem veszik észre, amit ugyancsak sajnos sokan 

nem vesznek észre, hogy gondolati bakugrásokat végeznek, mikor úgy 

érvelnek, hogy nem lenne nyomor, ha Én lennék. Pedig nem kellene sok 

ráfigyelés, és észrevehetnék, hogy egészen más az, hogy Én vagyok 

vagy sem, és egészen más az, hogy milyen vagyok. Bizony Én olyan va-

gyok, hogy helyettetek csak akkor tudok bármit is megtenni, ha szere-

tetben akartok növekedni. Különben tehetetlen vagyok veletek szemben. 

Szüleidben és még nagyon sok emberben van egy torz kép rólam, vagyis 

olyan kép, hogy Én tehetek a gonoszság, a szeretetlenség létezéséről.  

 Ismét csak az első hasonlathoz térek vissza: Én vagyok a világ 

VILÁGOSSÁGA! Ti pedig olyanok vagytok, hogy Engem, e világossá-

got képesek vagytok kiiktatni életetekből. Ilyenkor ott sötét van. Szere-

tetről csak addig lehet beszélni, míg elvben megvan a lehetősége a nem-

szeretésnek is. A szeretés Én vagyok. A nem-szeretés az Én hiányom, 

mely abból ered, hogy nem fogadtok be Engem. Éppen szeretésem miatt 

lehettek ilyenek. Éppen szeretésem miatt nem lehetek rátok erőltetett 

Lény. Éppen a szeretésem miatt lehettek ti olyanok, akik nem szerettek 

Engem vissza. Éppen azért lehettek boldogtalanok, mert lehetnétek bol-

dogok is. Aki ezt nem érti meg, annak nem az eszével van baj. Azért 

nem érti, mert nem akarja érteni. Aki nem akar megérteni Engem, annak 

hiába magyarázol. Aki Engem bolondnak néz, az téged is annak fog 

nézni, ha Hozzám akarsz tartozni. 
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 5. Amit menyasszonyoddal kapcsolatban mondasz, az nagyon ko-

moly dolog. De csak akkor igaz, ha azért akartok egymással élni, hogy 

Hozzám segítsétek egymást. Ha mindketten erre törekedtek, akkor, bár 

nagyon nehezen, de el fogjátok tudni viselni egymást. De már most 

számolnotok kell azzal, hogy életetekben a legnehezebb éppen az lesz, 

hogy egymást szeressétek, tehát, hogy egymásért áldozattá váljatok. Én 

ezt tettem értetek. Ezért még a vérrel verejtékezést is vállalnom kellett. 

Pedig de szerettem volna kikerülni! Mondtam is:"Ha lehetséges, múljék 

el e pohár!" -Persze nem minden áron kívántam ezt. A minden áron kí-

vánást is kifejezem ugyanakkor (Lk 22;42). 

 Végezetül meg kell mondanom, hogy leveledben, mikor Hozzám 

szóltál, nagyon örültem, s örültek itt az ég angyalai is, mivel ekkor való-

ban  szépen IMÁDKOZTÁL! 

 Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

487. VÁLLALJAK-E TOVÁBBTANULÁST? 

Kérdező: 
1. Vállaljak-e olyan továbbtanulást, mely a pozitív 

 gondolkodásomat előbbre viszi?  

2. Hogyan gyógyítható meg annak a szeme, aki baleset 

 következtében sérülést szenvedett az egyik szemére?  

3. Szeretnénk előbbre jutni a szeretetben!  

4. Elhunytak felől érdeklődöm.  

5. Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül? 

HANG: "1. A továbbtanulás ma már általában pénztárca kérdése. Azért 

mondom, hogy ma már, mivel e téren az előadók nem szégyenlősek, s 

ugyanakkor vannak olyan könyvek, van olyan irodalom, melyből ma-

gánúton is szerezhet bárki elégséges ismereteket.  

 Tudom, hogy amit te akarsz, arról az járja, hogy nem lehet könyv-

ből megtanulni. De ez csak részben igaz. Ma már semmi sem történik 

csupán szájhagyomány  vagy közvetlen gyakorlat útján. Még járni, tán-

colni, tornászni is meg lehet tanulni bizonyos fokig könyvekből. 

 2. Kérdezel egy szembetegséggel kapcsolatban. Nem győzöm 

eléggé hangsúlyozni, hogy csak másodlagosan kell arra törekedni, hogy 

bármilyen betegségből valaki meggyógyuljon. Elsődlegesen arra kell tö-

rekedni, hogy tanuljatok meg bajaitokkal, betegségeitekkel együtt élni. E 

nélkül hiába gyógyultok meg testileg, mert boldogabbá nem váltok álta-

la. Aki arra törekszik, hogy bajaival élni tudjon, az gyakran kilábol be-
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tegségeiből is. De aki nem erre teszi a hangsúlyt, az még azt a kis jót is 

tönkreteszi, amit birtokolhatna betegségében. 

 3. A szeretetben való növekedés valóban gyakorlás kérdése. Úgy 

teremtett benneteket a Teremtő, hogy ennek hogyanját mindenki kiol-

vashatja szívéből. Nem lehet sem kibújni a felelősség alól, sem másra 

hárítani azt. Csak azért felelsz, amiről tehetsz. Csak áldozatvállalás által 

növekedhet mindenki a szeretetben. A földi életben ez a szeretet útja. 

Nincs más. Amilyen könnyű meglátni, olyan nehéz megvalósítani. De 

aki vállalja, az biztos lehet abban, hogy nem hagyom őt magára. 

 4. Halottaid sorsa mindenképpen javul imáid által. Ha ennél több 

információra lenne szükséged velük kapcsolatban, hidd el, eljuttatnám 

hozzád. 

 5. Hittanórán tanulnod kellett volna, hogy egyházadnak van olyan 

kívánsága, miszerint bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ha 

egyházad kívánságának eleget akarsz tenni, akkor évente egy alkalom-

mal ezt meg kell tenned. 

 Ami pedig a szentáldozást illeti, ezt annyiszor teheted, ahányszor 

erre alkalmad van. Ez sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyó-

nással. A szentgyónás  arra való, hogy visszanyerjed lelki egyensúlyo-

dat, ha valami súlyos szeretetlenség következtében azt elvesztetted.  

 Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, 

hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. 

Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egy-

szer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az 

egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet 

egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki valami fel nem oldott, ki nem 

mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, 

akik évente egyszer sem akarnak papoknál meggyónni, azok gyakran sú-

lyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk ugyanezt meg-

tegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújta-

ni. 

 Megáldalak, hogy vállald a lelki, szellemi NAGYKORÚSÁ-

GOT!" 

****************************************************** 

 

 

 



 91 

488. EGÉSZSÉGEM SZÁMÁRA MI A LEGFONTOSABB? 

Kérdező:  
1. Erőnlétem, egészségem számára mi a legfontosabb?  

2. Mit kell tennem, hogy találkozhassam testi, lelki, szellemi 

 társammal?  

3. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozóimmal? 

HANG: „1. Nagy szeretettel kérlek, ne legyen soha legfontosabb szá-

modra a testi erőnlét. Többet kell gondolnod arra, hogy többre vagy te-

remtve, mint arra, hogy mulandó egészségeddel túl sokat foglalkozz. 

Mielőbb meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy sokkal többre 

vagy méltó, mint a mulandóság. 

 A földi élet pillanata olyan, mint a tűzből kipattant szikra. Vissza-

hull kiinduló helyére. Múlt már nincs, jövő még nincs. A jelen annyira 

pillanat, s a visszatérés annyira a lényeg, hogy nem is érdemes más 

irányba tájolódni annak, aki boldog akar lenni.  

 Megnyugvást csak Bennem találhatsz. Csak Bennem nem lehet 

csalódni! Én vagyok az otthonod! Még a legjobb esetben is legfeljebb 

csak vendég lehetsz másutt. De inkább csak megtűrt. Nem azért mon-

dom ezt, hogy lehangoljalak, hanem azért, hogy megmentselek! 

 Életed hátralévő része sem fog lassabban eltelni, mint az eddigi. 

Sőt! Mint a magnón a szalag, mikor már túl van a felén, egyre gyorsul, 

úgy van a ti földi életetek is. Egyre gyorsul, amint egyre lassul a mozgá-

sotok, fogy az erőtök. És ez így van jól. Igen, mert nem szenvedésre te-

remtettelek téged sem, hanem annak a boldogító kapcsolatnak véget 

nem érő kibontakoztatására, mely szívemet  összeköti a te szíveddel. De 

ennek itt, a földi életben kell egyértelművé válni számodra, számomra 

egyaránt. 

 2. Természetesen imádkozhatsz a társaddal való találkozásért. 

Amennyiben nem teljesül kérésed, imád akkor sem volt hiábavaló, mert 

gyógyító áldásként hull vissza rád. Veszteni semmiképpen sem vesztesz 

semmit, míg Én vagyok a legfontosabb neked. Ha pedig nem így lenne, 

akkor semmiképpen sem nyernél semmit. Csak aki az Én oldalamon áll, 

az áll a GYŐZTES oldalán. 

 3. Hitetlen hozzátartozóiddal kapcsolatban pontosan az a felada-

tod, ami Nekem. Szeretned kell őket. Éppen elég baj számukra, hogy 

megfosztják saját magukat attól a nagy jótól, amit a HIT jelent. Ne ne-

hezítsd életüket azzal, hogy vitázz velük. A tevékeny szereteten kívül 
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semmi más feladatod nincs velük szemben. Még Én sem lehettem hatá-

sos próféta saját házam táján! Neked sem tudok nagyobb sikert jósolni. 

 Megáldalak a BELÉM VETETT BIZALOM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
489. A FÉRGEKET IS SZERETNI KELL? 

Kérdező:  
1. Házastársamról tudtam, hogy halálos beteg, de nem 

 mondtam meg neki, nehogy bántsa őt. Jól tettem ezt vagy 

 nem?  

2. Anyám nagyon rossz hozzám. Kerülöm őt. Hogyan 

 viselkedjek vele szemben?  

3. A férgek is Isten teremtményei. Azokat is szeretni kell?  

4. Úgy gondolom, hogy házamból ki akarnak semmizni. 

 Hagyjam az egészet?  

5. Érzelmi szálakkal mennyire kötheti meg magát az ember? 

HANG: "1. Társad halála karmikus sorsának velejárója volt. Te akkor 

lehetnél joggal nyugtalan, ha nem jó szándék vezetett volna akkor, mi-

kor titkoltad előtte  betegségének súlyát. Légy nyugodt! Amit vállalt, 

azon ment keresztül. Halála valóban fontos volt számodra s gyermeke-

tek számára is. Örülök, hogy erre rájöttél magad is. E szavaim megerősí-

tenek ebben téged. 

 2. Sajnos azt kell mondanom, hogy anyád nem valósított meg 

szinte semmit azokból az elhatározásokból, melyek születése előtt benne 

megérlelődtek. Te azért választottad őt, mert neked is szükséged volt ar-

ra, hogy ráérlelődj még időben a legfontosabbra, vagyis hogy nem a má-

sok által kapott szeretet a legfontosabb, hanem az, hogy a te szívedben 

legyen jóakarat mindenki iránt. 

 Ne nyugtalankodj anyád miatt. Őneki kell nyugtalankodnia saját 

maga miatt. Csak ha már sehogy sem tudod kikerülni vele a találkozást, 

akkor vállald. De te semmiképpen sem légy kezdeményező. Nem a te 

magatartásodon múlik az ő lelkének sorsa. Megtérni mindenkinek ön-

magának kell. Senki sem teheti ezt meg más helyett. Te pedig nem vagy 

azáltal szeretetlen, ha kerülöd, hogy ő szeretetlen legyen veled szemben. 

Légy határozott e téren. Gondolj arra, hogy Én, akinek pedig nem akárki 

volt az édesanyja, milyen kemény voltam anyámmal szemben. Ez neki 

csak előnyére vált. A te anyádnak sem fog hátrányára válni, ha te ke-

mény leszel továbbra is vele szemben. Ne menj bele olcsó, kétes szere-

tetű kapcsolat látszat-békéjébe. 
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 3. Gyermekem! Amit a különböző férgekről mondasz, az nemcsak 

a te problémád. Sokan vannak, akik úgy vélik, hogy a szeretetnek ki kell 

terjedni reájuk is. Ez nem így van. Mivel az önszeretet csúcsérték (Máté 

22;38-39), ezért semmiképpen sem nevezető önzésnek az, ha valaki sa-

ját kedvtelésére, hogy jobban érezze magát, elpusztítja a rovarokat. Az 

önszeretet csak akkor vált át önzésbe, ha embereket rövidít meg valaki 

azért, hogy jobban érezze magát. Az állat tehát, és ez áll a növényre és 

minden emberalatti létezőre, önmagában nem szeretet tárgya. 

 4. Sajnos, a házzal kapcsolatban már nem olyan egyértelmű a 

helyzet. Éppen ezért nagy bölcsességre van szükséged, hogy birkának se 

nézzenek, s szeretetlen se légy. E téren a szeretetednek igazságban kell 

megnyilvánulnia, és az igazadnak szeretetben. Végig melletted leszek, 

de most olyan egyértelmű elveket nem tudok adni, amelyekhez könnyen 

igazodhatnál. Csak azt tudom mondani: Csak azt tedd, amit becsülettel 

magadnak is kívánnál, hogy mások tegyenek. Amíg nem akarsz becsap-

ni senkit, addig mindig meg kell mindent tenned, hogy téged se tudjon 

senki becsapni. Hát ennyi. 

 5. Az érzelmi vonzódás kísértését el nem lehet kerülni világotok-

ban. De igenis mindenki képes lezárt maradni minden olyan irányban, 

melyet a józan ész helytelennek tart. Csak aki játszik a tűzzel, azt égeti 

meg. Csak aki kacérkodik a kísértésekkel, azt nyeli magába, s marja 

szét. Az ősellenséggel szemben nagyon fontos szabály az, hogy nemcsak 

a bűnt kell elkerülni, hanem a bűnre vezető alkalmakat is. Mérhetetlen 

sok családi szenvedés forrása volt már e téren a könnyelműség, a ko-

molytalan, felelőtlen vigyázatlanság. 

 Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha Lelkem Bölcsességét en-

gednéd működni magadban.  

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

490. HALÁLUNK UTÁN LÁTJUK SZERETTEINKET? 

Kérdező:  
Két ismerősöm kérését szeretném a HANG elé terjeszteni. Az én kérdé-

sem pedig az, hogy halálunk után találkozunk-e szeretteinkkel? 

 Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy a HANG elé 

nem terjeszthetek közvetítő útján kérdéseket. Ennek több oka van. Talán 

elég, ha egyet említek: Nagyon sok félreértésre adna okot, ha nem köz-

vetlenül a kérdezőnek szólna a válasz. Gondolja csak el, hogy nézne az 
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ki, ha valaki vállalkozna arra, hogy ismerőse helyett elmenjen gyónni, s 

majd hozná a gyóntató pap tanácsát, elégtételt annak, aki helyett meg-

gyónta ismerőse lelki problémáit?! Sem gyónni, sem imádkozni más he-

lyett nem lehet, mint ahogy üdvözülni sem lehet más helyett. 

 Aki a HANG-hoz szól, az IMÁDKOZIK! Tehát csak a saját nevé-

ben teheti ezt bárki. Ezért csak az Ön kérdését vihetem a HANG elé. 

HANG:" Arra a kérdésedre, hogy szeretteiddel találkozol-e halálod 

után, szinte fölösleges válaszolnom, mivel magad is tudod, hogy azok-

nak, akiket a földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én országom-

ban van az igazi otthonuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. 

Csak rövid ideig történhet meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak 

azok, akiket a szeretet köt össze. CSAK RÖVID IDEIG! 

 Nagyon szeretném, ha nem más életének sorsával foglalkoznál, 

hanem a magadéval. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz mással! Sőt! 

Nagyon is kell másokkal törődnöd! Nagyon is kell másokon segítened, 

amennyire csak képes vagy erre. Szeretetedet csak így tudod megélni 

embertársaiddal szemben. Amikor arra kérlek, hogy ne foglalkozz más 

sorsával, akkor azt szeretném elérni nálad, hogy megmenekülj minden 

pletyka szintű megszólástól, rágalomtól, elítéléstől, melyek nagyon ott 

vannak annak ajtaja előtt, aki másokkal foglalkozik.  

 Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de 

légy beszédedben fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tö-

kéletességre, az semmiben sem törekszik arra. 

 Az általad kérdezőknek mondd meg, hogy Én mindenkihez szíve-

sen szólok, de tolmácsaim csak azok a médiumaim lehetnek, akiket Én 

választok ki erre. Nektek nincs meg erre a felhatalmazásotok. Hidd el, a 

ti érdeketekben van ez így. 

 Bízzál Bennem, és bízzál abban is, hogy mindazokkal, akik előt-

ted már átjöttek ide, Hozzám, örökre együtt lehetsz majd abban a bol-

dogságban és békében, amelyet Lelkem biztosít számotokra. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"  

****************************************************** 

491. TOVÁBBI ÉLETEMRŐL SZERETNÉK TUDNI 

Kérdező:  
További életemről, gyermekem jövőjéről, férjem életének 

 további alakulásáról szeretnék tudni! 
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HANG: "Gyermekem! Tudom, hogy tele vagy jó szándékkal, tudom, 

hogy azért akarsz tudni többet, mert  úgy gondolod, hogy ezzel jobban 

tudod segíteni azokat, akik körülvesznek téged. Van azonban valami, 

amire nem gondoltál. Ez pedig az, hogy minden ismeret felelősséggel is 

jár.  

 Én nem azért nem szoktam feltárni előttetek jövőtök fontosabb 

eseményeit, mert szeretek titkolódzni. Nem. Éppen szeretetem kívánja 

ezt Tőlem. Ha részletes beszámolót tartanék azokról a témákról, melye-

ket Elém terjesztettél, akkor több rossznak is elvetném a magvát. Elő-

ször is lelki lustaságra lennél kárhoztatva. Minek is törnéd magad, ha 

már előre tudod, hogy mi fog következni. Aztán nagyon bezavarnál 

azoknak szándékvilágába, akikkel kapcsolatban információkat kaptál. 

De ártanál mindenkinek, akivel ismereteidet közölnéd, mivel szabad 

utat nyitnál az irigység, a gőg, a nagyképűség, a kisebbségi érzés, és  

nem sorolom, hogy még milyen sátáni erőnek, melyek mind, mind, ép-

pen a Belém vetett hitet, bizalmat, az Irántam tanúsított tiszteletet és fi-

gyelmet pusztítanák el bennetek. 

 Nem, kedves gyermekem! A feltett kérdések addig tudnak rád és 

tieidre áldásként hatni, míg lehetőséget kaptok arra, hogy ti foglalkozza-

tok ezekkel, ti oldjátok meg, ti váljatok lelkileg figyelőkké, fegyelmezet-

tekké. 

 Nagyon szeretlek, és éppen ezért nem a te fejeddel gondolkodom, 

hanem az Én szívemmel. Megáldalak SZERETETEMMEL"! 

****************************************************** 

492. REINKARNÁCIÓ ÉS MEGVÁLTÁS 

Kérdező:  
1. A reinkarnáció hogyan egyeztethető össze a krisztusi 

 megváltással?  

2. Gyógyításra érzek indítást. Nem akarom szétforgácsolni 

 erőimet. Mit tegyek?  

3. Három álomról kérnék magyarázatot! 
I./ Repültem, s hallottam: Ne félj! Vigyázok rád, nyisd ki  a sze-

medet! Megkérdeztem kísérőm: Ki vagy te? Azt válaszolta:"Arkangyal 

vagyok." Amint lenéztem, láttam egy kiáradt folyót, melyet 3 hét múlva 

éppen úgy láttam a tévében.  
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II./ Valaki adott nekem egy gyermeket, melyre vörös palástot tet-

tek, és azt mondták, ő a pápa, akit meg akarnak ölni, s nekem kell vi-

gyáznom rá. Üldöztek, szaladtunk, de megmenekültünk.  

III./ Egy bérházban értesítést kaptunk, hogy másnap este 6-kor 

meg fogunk halni. Nagyon féltünk. A megadott időpontban szellemi lé-

nyek jöttek be. Majd egy feszülés után határtalan boldogság járt át. 

HANG: "Gyermekem! 

 1. Benned nincs megfelelő értelmezésben a krisztusi megváltás.  

Olyan megváltás, amilyen a te tudatodban van, olyan a valóságban nem 

létezik. Én senki helyett nem csináltam meg semmit. Főleg nem csinál-

tam olyat, hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az emberek fe-

lé. Isten Földre jöttöm előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embe-

reket, mint Földre jöttöm után. Azt talán mondanom sem kell, hisz min-

den nap tapasztalhatjátok,  hogy az emberek szeretetét Istenhez és egy-

máshoz szintén nem sikerült megváltoztatnom. Sajnos, nem lettetek 

jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Legalábbis attól nem, hogy közé-

tek jöttem. Furcsa módon olyan emberek vitték gyakran előbbre elgon-

dolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, hogy Engem 

tűzzenek zászlajukra. Azok pedig, akik hivatalból emlegették nevemet, 

inkább lejárattak Engem, mint segítettek volna Bennem, Velem és Álta-

lam szebbé tenni a Földet. 

 Most nem fejtem ki előtted a valódi és Általam képviselt megvál-

tást, csak annyit mondok erről, hogy az még kicsit odébb van, amikor 

hallani fogjátok Tőlem: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti 

megváltástok." (Lukács 21;28). Jelenleg tehát még nem érkezett el! 

 Ha pedig még nem érkezett el az általad említett megváltás, akkor 

remélem, az általad elgondolt reinkarnációval sem lehet ellentétben. 

 2. A gyógyítással kapcsolatban légy óvatos. Minden ember ren-

delkezik bizonyos fokú gyógyító erővel. Képesek vagytok erősíteni saját 

és egymás immunrendszerét. A hit, főleg ha kétoldalú /gyógyító és be-

teg/, óriási intenzitásúvá képes ezt növelni. A szeretet pedig megfelelő 

irányba tudja ezt állítani. Éppen ez utóbbi miatt mondom, hogy légy 

óvatos.  

 Az emberek általában nem arra használják életüket, amire kellene, 

vagyis a Velem való kapcsolat kiépítésére. Ez főleg akkor van így, ha 

nem betegek! Ezért az egészség nem szokta őket Hozzám irányítani, 
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nem szokta őket a halálukkal megbarátkoztatni, tehát a Velem való szín-

ről színre látásra serkenteni, hanem éppen ellenkezőleg.  

 Nekem nagyon nem volt kedvemre való, hogy gyógyítanom kel-

lett. De meg kellett tennem, mert számolnom kellett nemcsak a ti gyen-

geségeitekkel, hanem azzal is, hogy jelekkel igazoljam előttetek Maga-

mat. Újra mondom: Légy óvatos, ha gyógyítást vállalsz! Senkinek sem 

ajánlanám ezt főfoglalkozásként. 

 Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem 

akar jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan ka-

rizmákat adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De 

csak egy élő közösség keretén belül látom ezt jónak. Csak így van re-

mény arra, hogy szándékom szerint a Föld sója, kovász - mely átjárja a 

tésztát - lehettek ebben a világban.  

 I. Első álmod arról ad jelzést, hogy tudattalan világod, tehát az a 

másik dimenzió, amely álomban különösen szerephez juthat, képes ma-

radandóan emlékezetedbe idézni olyan eseményeket, melyeknek elindu-

lása már megtörtént. A jövőben, ha figyeled, észre fogod venni, hogy 

mely terület az, ahol különösen fogékony vagy a jövőben bekövetkező 

események előre megérzésére. Ez a képesség általában nem szokott 

mindenre kiterjedő lenni. E képesség kifejlődésében nagy szerepet szo-

kott játszani az az égi szellem-testvéred, akit ti őrangyalnak neveztek. 

Köszöntsd őrangyalodat gyakrabban! 

 II. A második álmod arról tudósít, hogy az a keret, melyet intéz-

ményes egyháznak neveztek, a te életedben is nagy veszélynek van kité-

ve, de általad, ott ahol élsz, át tudja vészelni a nehézségeket. 

 III. A harmadik álmodnak is nagyon megnyugtató a magyarázata. 

Kettőnk kapcsolatának szilárdságát bizonyítja. Amint a tenger felszínén 

fodrozódó hullámok nem zavarhatják meg a mélység nyugalmát, úgy a 

te életed felszínén történt problémák sem szüntethetik meg benned az 

Én békémet, mely nem csupán fegyverszünet az élet harcában, hanem a 

Bennem átélhető hazataláltság békéje. Adj hálát azért, hogy elszakítha-

tatlanul egymáshoz tartozunk. 

 Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM EREJÉVEL !" 

****************************************************** 

493. HÁZASODJAK VAGY NE? 
Kérdező:  

1. Az előttem álló utak közül melyiket válasszam?  
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2. Összeházasodjunk-e barátnőmmel vagy szakítsunk?  

3. Hogyan gyógyulhatnék  ki  betegségemből? 

HANG: "Teljesen mindegy, hogy melyik utat választod, úgyis megbá-

nod. Teljesen mindegy, hogy hogyan döntesz a házassággal kapcsolat-

ban, úgyis megbánod. Úgy tudsz kigyógyulni betegségedből, ha megta-

nulod azt, hogy ne bánd meg döntéseidet. 
 Most megpróbálom megmagyarázni az előbb megfogalmazott 

magatartásodra adott válaszaimat. 

 Döntéseidet nem azért bánod meg, mert idővel azt igazolták, hogy 

nem voltak jó döntések. Nem. Nálad az a probléma, hogy fantáziálásod 

erősebb a realitásoknál. Tehát, ha döntéseid után jönnek a nehézségek, 

melyek természetesen még a legjobb döntések után is jönnek, akkor te 

nem arra teszed a hangsúlyt, hogy számolva a realitásokkal, igyekezz 

ismét az általad legjobb módon hozzálátni a további teendőkhöz, hanem 

amiatt vagy gondban, hogy miért nem döntöttél másképpen. 

 Számodra a megoldás abban van, hogy meg kell tanulnod bátran 

vállalni döntéseid következményeit, bármilyenek legyenek is azok. Eh-

hez az kell, hogy jobban értékeld magadat. Számodra egy döntés első-

sorban azért kell hogy értékesnek minősüljön, mert a te döntésed!  Vég-

leg tudomásul kell venned, hogy a földi élet az ilyen. A mindenkori 

helyzet pillanatnyi lehetőségeit a józan ész mérlegén súlyozni, és utána 

már nem mérlegelni később, hogy mi lett volna, ha... 

 Nem tréfának szántam azt, hogy testi egészséged is nagyrészt attól 

függ, hogy mennyire leszel képes arra, ami mindenki számára fontos. 

Vagyis hogy mennyire hiszed el: nincs legjobb döntés. Csak döntés van. 

Döntéseid erkölcsi értékét nem az adja meg, hogy mi a következmény, 

hanem az, hogy milyen volt a szándék, amivel azokat meghoztad. A jó 

szándéknak csak jó következménye lehet lelki fejlődésedre, legyen an-

nak bármi is a következménye!  

 Valamit rossznak látni, és azt jó szándékkal igenelni, ez fából vas-

karika. Valamit jónak látni, és azt igenelni, ez az egészséges lelki fejlő-

dés útja. Valamit nem látni tisztán, és azt követni, ez betegség. Ebből ki 

kell gyógyulnod. A kigyógyulás útja pedig a Belém vetett bizalom. Amit 

Irántam való szeretetből teszel, az már maga orvosság! 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

 



 99 

494. A TANULÁS NEM TETT BÖLCSEBBÉ 

Kérdező:  
1. Eddig sokat tanultam, de sajnos ettől nem lettem bölcsebb. 2. Felesé-

gem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez? 

HANG: "Barátom!  

A bölcsesség nem azonos a megszerzett ismeretek mennyiségé-

vel. Bölcsességnek azt az ismeretet lehet nevezni, melyet a gyakorlatban 

talpraesetten tudtok alkalmazni saját lelki fejlődésetek érdekében. Eb-

ből az is következik, hogy nem nevezhető bölcs embernek az, aki képes-

ségeit mulandó értékek megszerzésére használja csupán, bármilyen sike-

res is legyen e téren. A bölcsességhez elengedhetetlen a BÖLCSESSÉG 

LELKE! 

 A bölcsességet kérni kell! (Jakab lev. 1;5.) Ehhez viszont az szük-

séges, hogy kellő önismerettel lássatok rá a bölcsesség hiányára önma-

gatokban. Te elérted az alázatnak ezt a fokát. Így remélheted, hogy kéré-

sed e téren nem fog süket fülekre találni Nálam.  

 Mindaddig elégedett vagyok veled, amíg te elégedetlen vagy ön-

magaddal. Csak ezt az elégedetlenséget nem szabad túlzásba vinni. Egy 

elégedetlenség addig jó, amíg motor a továbbhaladáshoz, amíg nem pá-

rosul elkeseredéssel. A Földön helyesen élni csak reményből lehet. E 

reménynek egyik forrása a benned lévő jó szándék, s a másik annak tu-

data, hogy az enyéimnek minden a javukra válik, mivel Én igenis min-

denható vagyok azok számára, akik minden hatást életükben Velem 

szinkronizálnak. Mindenhatóságom tehát nem passzivitást kíván tőletek, 

hanem Rám-figyelést, Rám-hallgatást, és mindabban, amiről már józan 

eszeddel úgy ítéled, hogy túl van saját erődön, Rám-hagyatkozást. 

 A  második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár 

szóban összetömöríthető lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az 

csupán részben az. Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak 

korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet 

ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között. Így van ez a párválasz-

tásnál is. Nem felelőtlen automatika ez. Nem áldás és nem átok. De le-

het mindkettőre használni. Ember emberre csak a szolgálat rendjének 

irányában van teremtve. Ha nem így él valaki, akkor a legjobb barátság 

is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással végződ-

het, és a legideálisabb szülő-gyermek kapcsolat is kiábrándultságot 

eredményezhet. 
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 Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, 

nem lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek kö-

vetkezménye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton ránga-

tott bábjaim. 

 Nem az tehát a fontos, hogy mi sorsszerű, hanem az, hogy sorso-

dat mennyire tartod kezedben az Én szándékom szerint. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉGEM  LELKÉVEL!"  

****************************************************** 

495. SUGALLATOT ÉRZEK GYÓGYÍTÁSRA 

Kérdező:  
1. Sugallatot érzek a gyógyításra. Vállaljam fel?  

2. Pénzt fogadhatok el szeretetszolgálatért?  

3. Szép otthonra vágyom. Szabad ápolnom e vágyat?  

4. Bűn volna számomra egy új autó?  

5. Gyermekem miattam és általam gyógyul?  

6. Felelős vagyok férjemért? Ő megszállott? 

HANG: "Gyermekem!  

Az általad fölvetett gondolatok alapján próbálom elmondani azt, 

amiről úgy gondolom, hogy számodra fontos. 

 1. A gyógyításnál fontosabb a sugallat. Ha hiszed, hogy benned 

képes vagyok működni, akkor hinned kell abban is, hogy hallani tudsz 

Engem, ha befelé figyelsz. Nem gyógyítónak akarlak. De akarok gyógyí-

tani is általad. Sajnos, legtöbb gyermekem, akik sugallatom által azt vet-

ték észre önmagukban, hogy vágyat ébresztettem bennük a gyógyításra, 

nem arra figyeltek, hogy Én mit kívánok tőlük napról napra, hanem be-

szűkültek a testi gyógyítás irányában. 

 Az Én részemről sohasem lehet a testi gyógyítás elsődleges.(Márk 

2;5) Ha jól belegondolsz, magad is rájössz arra, hogy a földi életben 

nincs olyan, hogy valaki végleg egészséges lesz. A ti életetekben egyet-

len fontos tényező az IRÁNY ! Ha ez jó, akkor a többi már csupa má-

sodlagos dolog. Az irány nem más, mint törekvésed célja. Ezért mindig 

ezt kell először megvizsgálnod, s ha szükséges, ezen kell pályamódosí-

tást végezned. Megvizsgálni naponta kell. Pályamódosítást ritkábban. 

De feltétlenül meg kell vizsgálni naponta! A nem ártás, a megbocsátás 

és a segítés, ez az a szentháromság, melyet röviden és tömören két betű-

vel le lehet írni a ti nyelveteken: ÚT! Minél kevesebb kitérőt!, és főleg 

holtvágányt! A mulandó földi élet tele van útvesztőkkel. Fontos, hogy 
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így legyen, hogy  éberségre, tevékeny, felelősségteljes fáradozásra, tehát 

a valódi szeretet értékelésére és megélésére ösztönözzön.  

 A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg kö-

zömbös dolog pénzt elfogadnod. A pénz  elsősorban azt minősíti, aki 

adja. Aki kapja, azt annyiban minősíti, amennyiben az önzetlen szeretet 

motiválja. Beavatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni. De elfogadni 

valakitől pénzt azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, 

ez teljesen megengedett és helyénvaló. 

 Amit a szép otthonodról mondasz, az bizony nagyon megszívle-

lendő.  Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. 

Csak praktikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, mely-

ben minden jó szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek ter-

mészetesen lehet velejárója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, 

és nem legfőbb szempont. Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. 

Az autóval kapcsolatban is ez legyen a szabály. Olyan kocsi után nyu-

godtan törekedhetsz, mely biztonságot jelent az utazáskor, s mely job-

ban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen segíts másokon. 

 Gyermeked gyógyulása, gyógyítása a te szolgálatodhoz is hozzá-

tartozik. Csak azt kell kitisztáznod magadban, hogy eddig még senki 

sem üdvözült azáltal, hogy meggyógyult. Mindenkinek boldogsága attól 

függ, hogy mennyire szeret! 

 Férjed sajnos könnyen válik megszállottá. Nem állapotszerűen 

megszállott, de sajnos, az ősellenségnek erre nincs is szüksége férjeddel 

kapcsolatban. Sőt. Nem is volna jó számára, hogy állapottá válna benne 

a megszállottság, mert akkor végleg be lehetne tenni őt az elmegyógyin-

tézetbe, ami pedig nem volna jó az ősellenségnek, mert akkor őt kivon-

nák abból a forgalomból, ahol fölhasználható a rosszra. 

 Nagyon megértem tartózkodásodat, és nem is kívánom, hogy en-

gedékeny légy. De magaddal szemben se légy engedékeny, mikor ket-

tőnk kapcsolatáról van szó. Nagyon szeretlek, s elvárom, hogy ezt erőd-

höz mérten viszonozd. Ha elfelejtetted volna, hát emlékeztetlek, ez a fő-

parancs! (Máté 22;37).  

 Megáldalak  SZERETETEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

496. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező:  
1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok?  



 102 

HANG: "Gyermekem!  

Bizonyos értelemben túl vagy a nehezén! Ezalatt nem azt értem, 

hogy életed már egy megoldott élet, hanem azt, hogy jól vetted  azokat 

az akadályokat, melyek már induláskor eléd kerültek, és amelyekkel az 

ősellenség nem tudott kiiktatni az élők sorából. Sajnos azt kell monda-

nom, hogy az a szomorú gyakorlat a földi életben, hogy olyan problé-

mák, amelyeken neked át kellett birkóznod magadat, legtöbb esetben le-

oldják Rólam azokat, akik pedig azért jöttek a Földre, hogy e problémák 

megoldása révén, még közelebb kerüljenek Hozzám. Te nem oldódtál le 

Rólam. Ezért mondom, hogy túl vagy már a nehezén. 

 Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa 

eset, hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb 

vizsgán pedig megbukik. Ettől szeretnélek megóvni téged, s ezért mon-

dom a következőket: 

 1. Tisztán kell látnod, hogy mit is jelent a karma. A vállalt földi 

élet sok kisebb-nagyobb döntés sorozatából áll. E döntések nagyságának  

és mélységének megítélése sajnos nem azonos a születés előtt és a szüle-

tés után. Ha azonos lenne, akkor nem lenne semmi komoly baj. A ne-

hézséget éppen az jelenti, hogy más a mérleg születés előtt, és más a 

születés után.  Ennek aztán nagyon sok keserű következménye van. A 

csalódások, kiábrándulások, a Velem való konfrontálások egész áradatát 

idézheti ez elő bennetek. És itt lép most be életetekbe a megváltás. 

 2. A MEGVÁLTÁS-ról annyi badarságot beszélnek össze, hogy 

ma már szinte nem találkozol emberrel, aki értelmet megnyugtató vá-

laszt tudna adni neked e kérdésben. A MEGVÁLTÁS nem más, mint az, 

hogy elhoztam számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még 

ismert volt. Azért hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi 

életben hozott döntéseiteket. Ezen, és ne máson!  

 3. ÖRÖMHÍR, JÓ HÍR! Ez az Én evangéliumom. Ennek lényege 

az, hogy nincs két mérce. Egy evilági és egy másvilági. Csak MÁSVI-

LÁGI van!, és ezt kell alkalmaznotok döntéseitek meghozatalakor, ha 

boldogok akartok lenni, ha ki akarjátok védeni a lelki, szellemi, erkölcsi 

kudarcok rohamát. 

 A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak an-

nak segít, annak ad eligazítást, aki rányitja szívének a szemét erre  

FÉNYRE, vagyis HISZ! 
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 4. Földi életetekben mindannyitok élete karmikus élet. Ennek lé-

nyege az, amit te nagyon okosan így fogalmaztál meg: "Istennek megfe-

lelni jöttem a Földre." Tönkrement házasságaidnak nem sikerült téged is 

a romok alá temetni. Ezért mondtam, hogy a nehezén túl vagy. Ami vi-

szont most következik, az bár nem nehezebb, de rafináltabb próbatétel. 

Én FÉNYNEK jöttem a világba. Számodra most különböző neonfények 

és szirénhangok akarják karmikus életed döntéseinek súlyozását össze-

kuszálni. Csak alázatos türelemmel védheted ki e támadást. Az alázat-

nak, az igazi és nem álalázatnak lényege: TŐLEM tanulás, VELEM tö-

rődés, ENGEM keresés. 

 5. Az önfegyelmet, az önnevelést eléje kell tenned gyermekeid ne-

velése elé, és minden más elé. ELÖLJÁRÓNAK kell lenned a szó leg-

szorosabb értelmében a türelem, megértés, irgalmazás, s ugyanakkor a 

benső szabadság megőrzésében. Ez utóbbi azt jelenti, hogy törekedned 

kell, éspedig ELÖLJÁRÓ szinten kell törekedned arra, hogy minden 

külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni az Általam, az Én fé-

nyemben meglátott jót, vagyis tudj JÓZANUL HITBŐL ÉLNI! 

 6. Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! 

Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képe-

sek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, 

Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, te-

hát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami 

ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal! Kihangsúlyozottan az 

evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagy-

szerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könnyen félreérthető, mivel akik 

írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehet-

tek másképpen. 

 Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném benned szeretni egész csalá-

dodat. Tedd ezt Nekem lehetővé!  

Megáldalak a  TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

497. ÖCSÉM BALESETBEN MEGHALT 

Kérdező:  
Öcsém balesetben meghalt. Lelki nyugalmunk érdekében 

 szeretnénk tudni, hogy valóban ő-e a felelős? 

HANG: "Gyermekem!  
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Nem adok információt testvéred jelenlegi állapotáról, de arról 

igen, hogy miért történt az, ami történt.  

 Testvéred még meg sem született, már előre tudta, hogy élete ho-

gyan fog végződni. A rendőrség joggal nem állapíthatott meg mást, mint 

amit megállapított. Arról van tehát szó, hogy testvéred nem kerülhette ki 

azt, ami történt. Teljesen helytelen lenne bárkit is felelősségre vonni e 

baleset miatt. Nemcsak azért, mert attól testvérednek nem lenne jobb, / 

sőt!, kifejezetten bántaná!/ de elsősorban azért, mert ez egy vállalt sors 

volt, amelynek a Földön így kellett véget érnie. 

 Fontos tudnod a következőket. Itt most nem is az az érdekes, hogy 

ő ezt választotta, hanem az, hogy miért?! Teéretted, értetek! Földi életé-

ben nem emlékezhetett rá, de Földre jötte előtt nagyon is tudta, hogy ne-

ki hatni kell rátok olyan formán, hogy így kapj Tőlem egy levelet, amely 

ráébreszt arra, hogy a földi életben senki sem szerezheti meg lelki nyu-

galmát azáltal, hogy eseményeket kitisztáznak neki, hanem csak azáltal, 

ha Velem komoly, egyértelmű kapcsolatba akar kerülni. Csak Én tudom 

megadni azt a BÉKÉT, mely után szíved vágyakozik. Nem öcsédről kell 

neked többet tudnod, hanem Rólam! Rólam kell tudnod, hogy végtelen 

szeretettel szeretlek, és várom azt a pillanatot, hogy őszinte szívvel be-

fogadj magadba Engem. Megjegyzem, öcsédnek is hő vágya ez most.  

 Drága Gyermek! Valamikor ezt mondtam:" Jöjjetek Hozzám..., és 

Én megenyhítelek titeket." (Mt 11;28). E kijelentésem ma is helytálló! 

Magadon is, öcséden is csak Bennem lehet segíteni. Bennem, és senki 

másban semmi más által. 

 Nagyon szeretném, ha az említett baleset olyan benső szemeket 

tudna kinyitni benned, amelyekkel rá tudnál látni arra, hogy mennyire 

mulandó a te életed is, és mennyire nincs értelme semmi olyanért nyug-

talankodnod a Földön, ami kizárólag úgyis csak itt, Nálam talál megol-

dásra. 

 Mivel a szeretet nem ismer elszakadást, ezért a földi életben, ahol 

minden találkozás tulajdonképpen egy elválás kezdete, és minden elvá-

lás figyelmeztetés, hogy nincs itt maradandó lakásotok, ezért a halál an-

gyalának, bármilyen körülmény közepette is jelenik meg valahol, olyan 

feladatot kell elvégeznie, mely legtöbbször fájdalmas operáció, de nem 

annak, aki elmegy, hanem azoknak, akik itt maradnak.  

 Furcsa módon tehát az a szenvedés, mely lelkedben van, szerete-

tedből forrásozik. De megszüntetni nem szabad, és nem is lehet azáltal, 
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hogy ne szeress. Az ilyen fájdalmat csak az képes önmagában enyhíteni, 

akiben egyértelművé tud válni a majdani találkozás bizonyossága.  

 Igen, ez lehetséges,  mert a szeretet nem ismer elszakadást. Higy-

gyetek ebben! Aki ebben hisz, az Bennem hisz! - Megáldalak a bizalom 

és a benső BÉKE  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

498. ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező:  
1. Mint óvónő, helyesen foglalkozom-e a gyerekekkel?  

2. Tériszonyomnak mi az eredete?  

3. Láttam egy szimbólumot. Mit jelent az?  

4. Őrangyalommal hogyan kerülhetek élő kapcsolatba? 

HANG: "1. Gyermekem!  

A földi életben nincs olyan jó, aminél jobb ne lehetne. Pedagógi-

ád tehát akkor a legjobb, ha arra törekszel, hogy egyre jobb legyen. Erre 

senki sem adhat kívülről receptet. Szívedre hallgatva mindig  azt kell 

tenned, amit pillanatnyilag a legjobbnak látsz. Az a tudat, hogy lehetne 

jobb is, nem szabad, hogy problémát jelentsen. A természet adta fejlő-

désnek ez velejárója. 

 Csak erősítésként mondom, hogy a gyermekektől sokat lehet ta-

nulni. Szinte szabálynak mondható, hogy attól az óvónőtől tanulnak leg-

többet a gyerekek, aki maga is tanul, míg gyerekekkel foglalkozik. En-

nek pedig legbiztosabb alapja az, ha többször gondolsz arra, hogy te is 

GYERMEK vagy. Kell is hogy gyermek légy, mert ti felnőttek, ha nem 

lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek be Atyám országába (Lk 

18;17). 

 2. A földi életben mindenféle "iszony" alapja a haláltól való féle-

lem. E félelmet úgy kell elkezdened legyőzni, hogy bizonyossá kell ten-

ned magadban ezt az igazságot: nincs halál! (János 11;26). Minél job-

ban át tudod élni, hogy örök életet hordasz magadban, annál kisebb ha-

tást tudnak kiváltani benned a külső körülmények által előidézett félel-

mek. Az ne zavarjon, hogy nem oldható le ez magadról egy gombnyo-

másra. Szépen és soká lehet ilyen terheltségekkel élni itt a Földön. 

Ezeknek gyökere legtöbbször egy előző életedben történt eseményben 

lelhető fel. Te láttál valakit, aki nagyon közel állt hozzád, egy piramis 

csúcsáról lezuhanni. Ennek nyomait cipeled ma is magadban. Jó ha tu-
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dod, hogy akit akkor lezuhanni láttál, az többé már nem született le ide a 

Földre. Nem volt rá szüksége. 

 3. Szimbólumok magyarázatába azért nem bonyolódok bele, mert 

egy szimbólum azért szimbólum, hogy mindenki egyedi esetként értel-

mezzen a maga számára belőle olyat, ami beépíthető életfolyamatába.

 4. Őrangyalod élő kapcsolatban van veled. Nagyon is élő kapcso-

latban! Részedről elég, ha ezt tudomásul veszed, és időnkint úgy for-

dulsz hozzá, azzal a bizonyossággal, hogy ő mindig rendelkezésedre áll. 

A Gondviselés tervében a te számodra sokkal természetesebb őrangya-

lodhoz fordulni, mint a HANG-hoz. 

 Megáldalak téged, munkádat, törekvéseidet!" 

****************************************************** 

499. EGY MÉDIUMRÓL 

Kérdező:  
Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

E kérdésedre lélektani képtelenség egyetlen mondattal vála-

szolnom.  

 Kivétel nélkül minden médium, a HANG-médiumot is beleértve, 

képtelen arra, hogy tökéletesen közölje gondolataimat. Gondolataim leg-

tisztább formában az evangélisták által íródtak le, legalábbis azok, ame-

lyeket emlékezetből le tudtak írni, mivel azokat nem ők, hanem Én fo-

galmaztam meg. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Nem vagy-

tok automaták! 

 Ennek előre bocsátása után azt kell mondanom kérdésedre, hogy 

csak olyan üzenetet fogadj el hitelesnek magadra nézve, amelyről saját 

mérlegelésed alapján is be tudod látni, hogy nem ellenkezik azokkal a 

gondolatokkal, amelyek az evangéliumokban megtalálhatók. 

 Az említett médiumom nagyon jó tolmácsom tud lenni, de mint 

mondottam, személyre lebontva csak akkor tudom hitelesíteni, ha szink-

ronban van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha 

senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segí-

teni kell a rászorulókon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van. 

De felhívom figyelmedet arra, hogy Én soha senkinek sem legyezgettem 

a hiúságát, sőt! És a jövőtökre vonatkozóan sem mondottam soha olyat, 

amiről úgy ítéltem, hogy elvihet bárkit is a lényegtől, a szeretet kibonta-
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koztatásától, s annak vállalásától, ami a szeretettel általában együtt jár, 

vagyis az áldozattá válástól. 

 Nagyon szeretlek. Szeretetem valódi izzását földi ember képtelen 

nemcsak fölfogni, de kibírni sem. Nem is az a fontos, hogy irántad való 

szeretetemmel foglalkozz, hanem az, hogy te SZERESS! Köszönöm a 

Nekem adott SZÍVEDET! MEGÁLDALAK!" 

****************************************************** 

500. A SZŰZANYA MEGBÍZOTT 

Kérdező:  
A Szűzanya rám bízta, hogy vezessem a Rózsafüzér 

 Társulatot. Emiatt sokan támadnak. Mitévő legyek? 

HANG: "Gyermekem!  

Kérdésed alapján azt kell mondanom, hogy te nem vagy biztos 

abban, hogy valóban Mária bízta rád azt a feladatot, amely miatt most 

szenvedned kell. Azért mondom ezt, mert ha biztos lennél, akkor nem 

lehetne számodra probléma az, hogy mitévő légy. Akit az Én Édes-

anyám valamivel megbíz, az nem törődik azzal, hogy ennek következté-

ben milyen lesz a sorsa. Csak az érdekli, hogy szeretettel megtegye azt, 

amire Anyám felkérte őt. 

 Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária kért fel téged, ak-

kor kérdezd meg a helyi lelkészt, s minden felelősséget rá kell hárítanod 

a következményekért. A különböző ájtatossági gyakorlatokkal, melyek 

több embert érintenek, mindig így kell eljárni, mert különben a rend és a 

szeretet helyett a zűrzavar és a gyűlölet kezd uralkodni köreitekben. 

 Ha pedig szentül meg vagy győződve arról, hogy Anyámtól kaptad 

a megbízatást az említett ájtatosság irányítására, s ebből neked problé-

máid lettek, akkor Anyámhoz fordulj további eligazításért. Ha ő tudott 

neked közvetlenül megbízatást adni úgy, hogy az számodra benső bizo-

nyosság, akkor megvan a lehetősége ugyanerre a továbbiakban is. 

 Itt, a mi világunkban csodálatos rend és szabadság uralkodik, és 

sohasem kaszálunk bele egymás döntéseinek folyamatába. 

 MEGÁLDALAK ÉGI ÉDESANYÁNK SZEPLŐTELEN SZÍVÉN 

KERESZTÜL!" 

****************************************************** 

501. JOBB, HA ELVÁLOK? 

Kérdező:  
1. A Szentírás forgatásán kívül mivel kell még biztosítanom 
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 azt, hogy helyes úton járjak?  

2. Gyermekeim érdekében jobb-e, ha elválok?  

3. Egy kapcsolatról. Helyes-e?  

4. Mit tegyek, hogy ne mások irányítsanak?  

5. A HÁZI ÁLDÁS hatására úgy gondolom, hogy baj van a 

 hitemmel. Igaz ez?  

6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről leányaim 

 álmodnak? 

HANG: "1. A Szentírás olyan lelki táplálék, amelyet a józan ész hasz-

nálata képes beépíteni Isten gyermekeinek gyakorlati életvitelébe. Tehát 

nem kész épületet, hanem téglákat kínál fel, melyeket a Lélek által irá-

nyított józan ész képes Isten szándékának megfelelő épületté, templom-

má  formálni bennetek. Aki ezt vállalja, az jó úton jár.  

 2. A szeretet nem ismer elválást. Általában olyankor szokott ilyen 

kérdés felmerülni, amikor háttérbe szorul annak felismerése, hogy a sze-

retet itt a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A szeretet va-

lódiságát, mélységét, értékét mindig az mutatja meg, hogy mekkora ál-

dozatra képes. 

 Más dolog az, amikor valakinek  tudomásul kell vennie, hogy őt 

elhagyták, s ezért, mivel szükségét érzi, hogy társa legyen, nyitottá válik 

további kapcsolat kialakítására. 

 A hűtlenség idegen a szeretettől, idegen Tőlem. De annak tudomá-

sulvétele, hogy hűtlen lett az, aki neked hűséget ígért, és ennek olyan 

további következménye is van, hogy te, az elhagyott, mással, elsősorban 

éppen elhagyott családod érdekében, életközösséget vállalsz, ez Előttem 

nem hűtlenség. 

 3. Csak az a kapcsolat helyes, amely növeli benned a hűséget. Fő-

leg olyankor helyes az ilyen kapcsolat, amikor arról van szó, hogy a sze-

retet nagy áldozatvállalást kíván. Ebben az esetben kifejezetten keresni 

kell az ilyen helyes kapcsolatot. A hűséget gyengítő kapcsolat sohasem 

jó. 

 Kétféle hűség-kapcsolat van. Az egyik: amikor a hűséget nem 

szüntetheti meg a másik fél hűtlensége. Ilyen az Én hűségem veletek 

kapcsolatban. Én akkor is hűséges vagyok hozzátok, ha ti hűtlenné vál-

tatok Velem szemben. Ez azért lehetséges, mert ismerem szeretetem 

erejét, és tudom, hogy előbb-utóbb mindannyian rá fogtok jönni arra, 

hogy ti sem lehettek másképpen boldogok, csak úgy, ha kipróbált hű-

séggel kapcsolódtok Hozzám. Tehát ti sem lehettek másképpen boldo-
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gok, csak úgy, ahogy Én. Engem is kipróbált hűségem boldogít.(Lukács 

24;26). Minél előbb rájöttök erre, annál hamarább lesztek boldogok. 

  A másik: amikor az egyik hűtlensége értelmetlenné tette e szó tar-

talmát kettejük között. Ilyenkor az, aki nem vádolható hűtlenséggel, szí-

vének hűségét nem veszti el, csupán áthelyezi máshová azt a tartópillért, 

melyet a hűtlen fél felmondott. Az ilyen állapot hordozza tovább az Én 

áldásomat akkor is, ha különböző jogi előírások ebben problémát látnak, 

illetve nem is tartják megengedhetőnek. Idővel feltétlenül láthatóvá lesz, 

hogy valóban jelen van áldásom vagy nincs. Illetve, hogy valóban azt 

történt, hogy csak az egyik vált hűtlenné, s a másik minden áron hű akar 

maradni. Mivel a másikhoz már nem lehet, mert ezt az a másik lehetet-

lenné tette, hát Hozzám! Hozzám úgy, hogy a levált társa helyett egy 

másik élettárs is meg tapasztalhatja az elhagyottnak Általam megáldott 

hűségét. 

 4. A magány a melegágya annak, hogy egyéniséggé érlelődjetek. 

Az emberi kapcsolatok pedig a személyiség gazdagodását segítik elő. 

Aki tehát gyengének éli meg egyéniségét, annak több lehetőséget kell 

keresnie ahhoz, hogy magányban legyen. Aki viszont túl erős egyéniség, 

s azt veszi észre, hogy lemerevül, annak a kapcsolatait kell szaporítania, 

hogy oldottabbá, rugalmasabbá váljon. 

 5. Baj van a hiteddel. A hitet csak gyakorlat által lehet növelni. De 

lehet növelni! El kell kezdened úgy élni, mintha hinnéd, hogy benned 

élek, mintha hinnéd, hogy látlak, hallom szavaidat, mintha hinnéd, hogy 

Én azért vagyok, hogy segítségedre legyek. Így tudod magadban növelni 

a hitet. 

 A hittel nagy baj van jelenleg a Földön. Mivel kevesen hisznek, 

ezért sokan lesznek hiszékenyek, babonásak. Ez pedig nem vezet jóra, 

mert nem teszi lehetővé Számomra azt, hogy hatékonyan tudjak működ-

ni bennetek és általatok. 

 Bizony, az igazi hit, melyet Én joggal várok el tőletek, mindig a 

szeretet irányában áraszt erőt. Tehát hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott 

béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nin-

csen! 

 6. A fekete kutyával kapcsolatos álom nem ad neked lehetőséget 

arra, hogy érdemben változtass leányaid életén. Arra azonban figyelmez-

tet téged is, leányaidat is, hogy van egy olyan világ, egy olyan dimenzió, 

mely különböző szimbólumokkal figyelmeztetni akar benneteket álmo-



 110 

tokban arra, hogy jobban ismeri földi életetek múltját, jövőjét és termé-

szetesen jelenét is, mint ti. Tehát sohasem vagytok magatokra hagyva. 

Nincs titokban maradt esemény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zaj-

lik életetek, mint korlátolt földi érzékeitekkel ez megtapasztalható le-

hetne. 

 Megáldalak az ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

502. MÁRIÁT LÁTTUK? 

Kérdező:  
1. Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérruhás 

 leánnyal találkoztunk az úton. Nem tudott beszélni, csak 

 mutogatott. Kérdésem az, hogy valóban csak egy beteg leányt 

 láttunk vagy a Szűzanyát? 

2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már 

 régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért?  

3. Családom lelki üdvéért aggódom. 

HANG: "Gyermekem!  

1. Akivel ti találkoztatok az éjszakában, az földi halandó volt. 

Innen, a mi világunkból általában nagyon komoly programmal, tervvel 

szoktunk bizonyos meghatározott, kiszemelt személyekkel látomásban 

találkozni. Mi nem akarunk soha sem érdekesek, sem ijesztőek, sem ti-

tokzatosak lenni. Szinte kizárólag egyetlen szándék vezet bennünket, 

amikor veletek valamilyen érzékelhető kapcsolatba kívánunk kerülni. Ez 

az egyetlen szándék pedig az, hogy tudatosítsuk bennetek ennek a mi vi-

lágunknak nem csupán létét, hanem a ti jelenetekre is döntően hatni aka-

ró létét. Szándékunk tehát az, hogy a mulandóság bűvöletét fölváltsa 

bennetek az örökélet utáni vágy. Csak azok a látomások vannak tőlünk, 

melyek e célt szolgálják. Legyetek tehát nagyon józanok! 

 2. Álmaitokban szoktatok jelzéseket kapni. Ezek nem arra valók, 

hogy jól érezzétek magatokat, hanem arra, hogy tanuljatok belőlük. Elő-

ző álmaidból meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben 

tudj élni tieiddel, amely szeretet egyben tanúságtétel is Mellettem. 

Vagyis olyan megértő szívvel kellene rendelkezned, amely az Én béké-

met sugározza azok felé, akik benső békétlenségük miatt különböző 

narkotikumokba menekülnek. Nagyon fontos volna találnom megfelelő 

munkatársakat, akik GYAKORLATBAN  kívánnák bemutatni e kijelen-

tésem időszerűségét és igazságát: "Aki elveszíti életét, az megtalálja 

azt." (Máté 10;39) 
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 3. Családoddal kapcsolatban azt kell látnod, hogy mi a te felada-

tod. Nem az eredmény az, ami fontos, hanem az, hogy magad előtt légy 

ártatlan. Az természetes, hogy neked is, Nekem is fáj az, amikor bárki 

részéről is rosszat tapasztalunk. De ez a fájdalom SZENT fájdalom, te-

hát nem is kell arra törekedni, hogy bárki is megszüntesse azt. Ha valaki 

ki akarná irtani a rosszakat a világból, hogy senkinek se fájjon tovább a 

rossz, az nem tenne mást, mint homokot szórna a sebre. A rosszat csak 

magadból irthatod ki! Más megjavítására nincs senkinek felhatalmazása. 

Szenvedéseitek legnagyobb része abból adódik, hogy egymást akarjátok 

javítani, ahelyett hogy önmagatokat javítanátok. 

A te feladatod a környezetedben ez: SZERESS ÉS IMÁDKOZZ! 

              Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

503. EGYEDÜL A KERESZTÉNYSÉG ÜDVÖZÍT? 

Kérdező:  
1. Mi biztosítja legjobban lelki, szellemi fejlődésemet?  

2. Vállalkozásom sikertelenségéről szeretnék hallani, és most hogyan to-

vább?  

3. Egyedül a kereszténység üdvözít? 

HANG: "1. Neked is az biztosítja legjobban benső világod fejlődését, 

ami minden emberét: ÉN. Aki Velem jár, az nem jár sötétben, mert övé 

az élet világossága. Én vagyok az a FÉNY, mely nemcsak megvilágosít 

mindent, hanem úgy világosítok meg mindent, hogy ennek hatására 

kénytelenek lelepleződni mindazok, akik e FÉNYBE kerültek.  

 Számodra tehát, és az egész világ számára nincs másban megol-

dás, csak Bennem. Ez gyakorlatban nem jelent valami különleges, va-

lami rendkívüli magatartást. Éppen ellenkezőleg! Ez a legtermészete-

sebb életforma. Úgy teremtett titeket a TEREMTŐ, hogy mindenki any-

nyiban valóságos ember, amennyiben Velem azonosítható. Csak abban 

és csak annyiban tudok bennetek élni, amennyiben vállaljátok azt a ter-

mészetes emberi életet, amely értelmileg örök távlatokban gondolkodik, 

akaratilag pedig a jelen pillanatot szenteli meg azáltal, hogy azt a jót 

akarja másnak, amiről meggyőződött, hogy neki is jó. 

 Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést min-

den Földön élő embernek. Az Én békémnek pedig az a lényege, hogy 

vállalja a mulandó élet elvesztését abban a biztos tudatban, hogy csak az 
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marad meg örökre, amit szeretetben másnak odaadott. Ennek az élet-

formának kidolgozása az, amiért leszülettél a Földre. 

 2. Vállalkozásaid sem lepleződnek le megfelelő módon az Én fé-

nyem nélkül. Én nem azért jöttem a Földre, és nem azért maradtam itt 

köztetek és bennetek, hogy megszüntessem a munkanélküliséget és el-

halmozzalak benneteket feladatokkal. Azért sem jöttem, hogy karba tett 

kézzel várjátok, hogy a sült galamb a szátokba repüljön. Azért jöttem, 

hogy elmondjam és megmutassam: "Keressétek az Isten országát és az ő 

igazságát. A többit megkapjátok hozzá." Nem az, aki mondja Nekem 

Uram, Uram, megy be az Isten országába. És az sem, aki nem mondja. 

Isten országa azé, aki azt keresi (Máté 6;33). 

 3. Egyedül ÉN üdvözítek. Nem intézmények. De tudomásul kell 

vennetek, hogy intézmények nélkül nem élhettek a Földön. Az az  

intézmény, mely önmagát Velem tökéletesen azonosnak mondja, nem 

mond igazat! Amikor Én LÉTAZONOSSÁGRÓL beszélek veletek kap-

csolatban, akkor ezt kizárólag az erkölcsi létrendre vonatkoztatva 

mondhatom, tehát a SZERETET megélésének létrendjére. Ez a ti bol-

dogságotok területe.  

 Mivel természeteteknél fogva a Velem létazonos SZERETETRE 

vagytok teremtve, ezért nagyon is lehetséges, sőt szükséges, hogy a ke-

reszténységen kívül is megtalálható legyen az üdvösség. Mint ahogy a 

kereszténységen belül nem található meg akkor, ha valaki sem Rám, 

sem a természetéből felismerhető szeretetre nem hajlandó odafigyelni. 

 Megáldalak a  BUZGALOM  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

504. VALÓBAN KIBÍRHATATLAN VAGYOK? 

Kérdező:  
Valóban kibírhatatlanul rossz a természetem? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Te is tudod, hogy amit kérdeztél, arra milyen választ fogsz kapni. 

Nem is azért kérdezted, mert az különösebben érdekelne. Te azért kér-

dezted, mert tisztábban szeretnéd látni annak okát, hogy miért vélekedik 

így rólad valaki. 

 Aki téged kibírhatatlannak mond, az maga is tudja, hogy nem 

mond igazat. Az egyik ok, ami indítja őt erre, az az, hogy kivetíti önma-

gát. Ő az, aki képtelen alkalmazkodni, ő az, aki eddigi életében nem arra 

tette a hangsúlyt, hogy megváltoztassa gondolkodását, hanem arra, hogy 



 113 

megideologizálja saját igazát. Tehát itt egy egyszerű projiciálásról, ön-

kivetítésről van szó veled kapcsolatban. A másik ok, amiért így véleke-

dik rólad, mert veled szemben úgy érzi, hogy csatát vesztett. Vagyis egy 

olyan kisebbségi érzés mondatja vele feléd a negatív ítéleteket, melyek-

kel szeretne, legalább elvben, egy szintre kerülni veled. Sajnálattal kell 

mondanom, hogy mindenkiben, akiben kisebbségi érzés úrrá lesz, az két 

út között kénytelen választani. Vagy föl akar emelkedni ahhoz, akivel 

szemben lelkében kevesebbnek tudja magát, vagy le akarja húzni a má-

sikat önmagához, hogy így tegye elviselhetővé a kapcsolatot a maga 

számára. Sajnálattal mondom, de az, aki téged annyira kibírhatatlannak 

mond, valóban örülne, ha olyan lennél. Azért nyilvánít ilyen véleményt, 

hogy fölbosszantson, hogy bántson téged, és nem azért, hogy segítsen 

neked. Így bízik abban, hogy hátha olyanná válsz, amilyennek ő mond 

téged. Ne ugorj be ennek! 

 Gyermekem! Az ilyen véleménnyel legjobb nem törődni. Változ-

tatni úgysem tudsz e téren a másikon. Bármennyire alkalmazkodnál, 

bármennyire igyekeznél kedvébe járni, ő mindig meg tudná találni, hogy 

kiforgassa viselkedésed rugóit, s te bármit is tennél jól, ő mindig el tud-

ná mondani, hogy az miért nem jó. 

 Amikor tehát csupa elmarasztaló kritikát kapsz valakitől, tudato-

sítsd magadban, hogy az illetőből, aki nyilván tele van lelki sebekkel, 

valaki más, olyan szellem beszél, aki nem szeret téged. Ahol pedig nem 

találkozol szeretettel, ott húzódj Hozzám, és ne engedd, hogy hasson rád 

az illető szellem szeretetlensége úgy, hogy átvedd stílusát. Hidd el, ké-

pes vagy immunissá, közömbössé válni. Tudatosítsd magadban azt, 

hogy nagyobb az, aki benned van, mint az, aki kívülről támad téged.  

(1János 4;4.) 

 Megáldalak SZERETETEM ÉS TÜRELMEM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

505. TEMPLOMBA NEM JÁROK 

Kérdező:  
1. Szeretem Istent, de templomba nem járok. Baj ez?  

2. Szeretek segíteni másokon. Elég ez?  

3. Hogyan tehetem jóvá a hibáimat, melyeket a 

 gyermeknevelésben elkövettem? 

HANG: "Gyermekem!  
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1. Egy parancs értelmetlen végrehajtása a kaszárnyák stílusa. 

Neked azt kell eldöntened, hogy kívánja-e Isten tőled azt, hogy temp-

lomba járj vagy sem. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy növekedjék a 

szeretetben. Ennek biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. 

Ilyen eszköz a templom is. Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom 

azokat, akik ilyen módon találkozni akarnak Velem. Velem lehet más 

módokon is találkozni, s azok számára, akiknek különböző okok miatt 

egyházi intézmények vezetői nem engedik meg a Velem való találko-

zásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy más formákban akarjanak 

találkozni Velem. Ilyen  a rászorulókon való segítés, mivel minden rá-

szorulóban jelen vagyok, hogy szeressetek általuk. Ilyen a Biblia, de 

ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoztok létre, hogy Velem 

foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én 

nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok 

szívedben kegyelmi módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor 

lelked Hozzám emeled, vagyis imádkozol, akkor Hozzám beszélsz, és 

képes vagy átvenni szívem békéjét. 

 Templomba tehát csak akkor járj, ha olyan meggyőződésre jutsz, 

hogy ezáltal növekedsz a szeretetben. Azt tudnod kell, hogy intézmé-

nyes egyházad iránti szeretet viszont kötelez a templomba járásra. Vi-

szont az nem kötelező, hogy egy intézményt szeress. A te egyházad in-

tézménye is csak annyiban szeretetre méltó, amennyiben Hozzám segít 

közelebb jutni téged. 

 2. A másokon segítés akkor érték, ha az Értem történik. Értem ak-

kor történik, ha nem hiúság, öntetszelgősség, nem emberek elismerése 

van mögötte. Akkor elégséges. Egyetlen dolog a fontos: tedd mással azt, 

amit szeretnél, hogy veled is tegyenek hasonló esetben. Aki ezt teszi, az 

mindent megtett üdvössége érdekében. 

 3. A gyermeknevelési hiányosságokkal kapcsolatban elég annyi, 

hogy fájlalod a helytelenségeket. Messzire vezetne most ennek részletes 

magyarázata. Annyit azonban mondanom kell róla, hogy mivel az Istent 

szeretőknek minden javukra válik, ezért minden rossz csak annak árt, 

aki elköveti, és nem annak, akin a rosszat elkövették. Ezért elég részed-

ről a megbánás. A többi az Én dolgom. Gyermekeid Istent szeretése nem 

függhet sem tőled, sem másoktól. Egyedül saját maguktól. Nekik sincs 

más mérce, mint neked: tenni másnak azt, amit szeretnél, ha tennének 
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neked, és nem tenni azt, amit nem szeretnél, ha nem tennének neked. Ez 

a törvény mindenkinek ott van szívében. 

 Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

506. AZ EINSENBERGI  FŰKERESZTRŐL 

Kérdező:  
1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik?  

2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?  

3. Férjem üdvösségében bízhatom-e? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, 

hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem 

lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátoz-

hat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld 

között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták 

létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e 

kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked. 

 A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy 

van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesí-

teni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És 

aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bár-

hol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara 

mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtő-

lencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a 

búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is. 

 A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a bú-

csújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette vol-

na, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez tör-

tént. 

 Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy on-

nan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne 

VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság 

bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene 

megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatá-

sára. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a 

nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok kö-

zött!  
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 Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy 

zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, 

tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre va-

lók! 

 2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyel-

met, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.  

 Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lel-

kedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés 

formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót vagy 

szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdí-

tasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyal-

nak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz 

ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem 

igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled 

egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának  is nagyon sokféle for-

mája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hoz-

zám emelni.  

 A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem sze-

rencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg 

a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki 

gonoszat tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez 

beigazolódik.  

 A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztít-

ják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmen-

tik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így 

mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én soha-

sem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem 

teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a 

rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, 

Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok mű-

vei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz má-

soknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd meg-

büntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet 

benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában 

mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki le-

hetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem 
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az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt 

pusztul el! 

 Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem 

vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől 

való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A féle-

lem sohasem jó! 

 Férjeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy senkinek sem 

lehet biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet 

tenni, hogy befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erköl-

csi életben ilyen nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlha-

tod férjed felé azt a szeretet-életet, amely téged őtőle függetlenül is bol-

dogít. Ha nincs ilyen szeretet-életed, akkor nincs is szeretet benned, ha-

nem egy szeretet-öltözékbe bújtatott uralkodási vágy, mellyel meg aka-

rod téveszteni őt is, magadat is. Azt tudnod kell, hogy  

Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan 

áldozatokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az 

önmagát is elfelejteni, elveszíteni képes szeretet  tud Engem meghatni. 

Semmi más! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG  LELKÉVEL!" 

****************************************************** 

507.   KÉT TANULSÁGOS GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

 

MESTERNEK neveztek, 

FÉNYNEK neveztek, 

ÚTNAK neveztek, 

ÉLETNEK neveztek, 

BÖLCSNEK neveztek,  

SZÉPNEK neveztek, 

GAZDAGNAK neveztek, 

ÖRÖKKÉVALÓNAK neveztek, 

IRGALMASNAK neveztek, 

NEMESNEK neveztek,  

MINDENHATÓNAK neveztek, 

SZERETETNEK neveztek,  

 

akkor hát kérdezzetek! 

akkor hát lássatok! 

akkor hát kövessetek! 

akkor hát keressetek! 

akkor hát higgyetek! 

akkor hát szeressetek! 

akkor hát kérjetek! 

akkor hát bízzatok! 

akkor hát reméljetek! 

akkor hát dicsőítsetek! 

akkor hát szolgáljatok! 

akkor hát kövessétek a vonalat: 

                       ha szerettek, akkor mindent megtettetek!!! 

================================================= 
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 "Egy nap így szólt a szem: A kéklő ködben hátul a völgy mögött 

egy gyönyörű hegyet látok! Hát nem csodaszép? 

A fül hallgatta, majd így szólt egy idő után: Hol van a hegy? Én nem 

hallom! Erre így szólt a kéz: Hiába próbálom megfogni, nem találom a 

hegyet! Az orr: Hiába szagolok. Nincs itt hegy!  

 Ekkor elfordult a szem egy másik irányba. A többiek pedig tovább 

diskuráltak ezen az érdekes csalódáson, és arra a meggyőződésre jutot-

tak, hogy a szemmel valami nincs rendben" (Ausztriából) 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

szám                                                                                                              
427. ELŐSZÓ 

428. MIT KELL TENNEM ÖNMAGAMÉRT ÉS HALÁLOS BETEG 

APÁMÉRT? 

Kérdező: 1. Mit kell tennem a tisztább benső látásért, hallásért? 2. Mit 

tehetek halálos beteg apámért? 3. Mi az, ami a legfontosabb most szá-

momra? 

429. SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG. LESZÁLLÓ 

ÁGBAN VAGYOK 

Kérdező: 1. Hogyan tudnám sikeresebben szolgálni az Urat? 2. Sok 

bennem a kételkedés. 3. Jól teszem, ha írok? 4. Helyes, hogy Feléd 

akarom irányítani az embereket? 5. Leszálló ágban érzem magam. 6. 

Akarhatom,  mondhatom, hogy Te bennem  hatékonyan élsz? 

430. MI ÁLTAL NÖVELHETŐ A HITEM? 

Kérdező: 1. Van-e remény, hogy megtaláljam régi önmagam? 2.Mi ál-

tal növelhetem hitemet? 3. Hogyan tudom jobban kiszűrni, felismerni  

a Te hangodat magamban? 

431. MI A TE PROBLÉMÁD VELEM? FONTOS A KERESZTEL-

KEDÉS? 

Kérdező: 1. A problémád velem? 2. Hogyan tudom jobban Veled élni 

a hétköznapjaimat, emberi kapcsolataimat? 3. Feleségemet segítsem a 

BOKOR közösség felé? 4. Családomnak hogyan segíthetek jobban? 

Lányom tanuljon külföldön? 5. Fontos a keresztelkedés? 6. Mi a véle-

ményed a BOKOR közösség felé tett lépésemről? 7. Folytassam a RE-

IKI beavatást? 8. Munkahelyemen  miért történnek érthetetlen dolgok? 

432. ROSSZ SZELLEMEK AKARNAK IRÁNYÍTANI. 

VAN DUÁL PÁRJA AZ EMBERNEK?  

Kérdező: 1. Rossz szellemi lények akarnak irányítani? Van 

 duál párja az embernek? 

433. LEHET ISTEN AKARATA, HOGY NE SZÜLESSEN MEG VA-

LAKI? 

Kérdező: Lehet Isten akarata, hogy egy kisbaba ne szülessen meg? 

Egy szörnyű álmomnak mi a magyarázata? 

434. BŰN-E A HÁZASSÁG ELŐTTI TESTI KAPCSOLAT?  

Kérdező: Sokszor feltör bennem a régi ember. Bűn-e a házasság előtti 

szexuális kapcsolat? 

435. SZABAD-E PÉNZÉRT GYÓGYÍTANOM? 

Kérdező: 1.Ki vagyok én? 2. Mi a feladatom? 3. Istentől van gyógyító 

energiám? 4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom? 
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436. VAN BOLDOG, KIEGYENSÚLYOZOTT HÁZASSÁG? 

Kérdező: Élhet valaki olyan elvek alapján, melyek a mai erkölcsi fel-

fogással nincsenek szinkronban? Tehát testi-lelki harmónia létezhet-e 

házaspárok között? Egy olyan házasság után kérdezem, mely elválás-

sal végződött, de én abból is sokat tanultam, s hinni akarok abban, 

hogy van boldog, kiegyensúlyozott házasság. 

437. MIÉRT NEM SZERETNEK ENGEM AZ EMBEREK? 

Kérdező: Miért nem szeretnek engem az emberek? Hogyan lehetnék 

jobban Istennek tetsző? Gyermekeimért könyörgöm, hogy téged vá-

lasszanak. 

438. EGY HALOTTRÓL SZERETNÉK TUDNI VALAMIT 

Kérdező: Egy hatottról szeretnék tudni valamit 

439. MI A TERVED VELÜNK? MI AKARNAK AZ UFÓK? 

Kérdező: 1. Mi a terved velünk? 2. Mit akarnak velünk az ufók? 

440. MIT JELENT AZ, HOGY MÁRIA ORSZÁGA VAGYUNK? 

Kérdező: 1. Mit jelent, hogy országunk Máriának lett fölajánlva? 2. A 

mágiáról, mágusokról szeretnék tiszta tanítást kapni. 

441. AZ ÉLET KARDINÁLIS KÉRDÉSEI FOGLALKOZTATNAK    

Kérdező: Az élet kardinális kérdései foglalkoztatnak 

442. MI AZ OKA BETEGSÉGEMNEK? 

Kérdező: Betegségeim okára szeretnék választ kapni 

443. VILÁGKATASZTRÓFA  ELŐTT VÁLLALHAT-E VALAKI 

GYERMEKET? 

Kérdező: 1. Világkatasztrófa előtt vállalhat-e valaki gyermeket? 2. 

Feléd vezet-e az utam? 3. Döntsek-e egy utazás mellett? 

444. REIKI  PROBLÉMÁRÓL 

Kérdező: 1. REIKI problémáról. 2. Megsérültem egyházi személyek 

között. 3. Meditációról. 4. Szellemi segítőinkről. Mi a feladatom?  

Hogyan kell gondolkodás-átalakítást végezni? 5. Betegségem orvosol-

ható? 6. Megsértettem valakit a szellemvilágból? Mi a karmikus fel-

adatom? 

445. MI A FELADATA KICSI CSOPORTUNKNAK? 

Kérdező: Mi a feladata kicsi csoportunknak? 2. Bízhatunk-e az ufók-

ban? 

446. SZERETTEIMET ELTEMETTEM.  

Kérdező: Magányos vagyok. Szeretteimet már eltemettem. 

 Mi még a teendőm itt a Földön? 

447. NEHÉZ A MAGÁNY 

Kérdező: Nehéz a magány. 

448. A HELYES SZERETETRŐL 

Kérdező: Kérek ismertetést a helyes szeretetről. 

449. FÉRJEMTŐL ELVÁLTAM 

Kérdező: Férjemtől elváltan élek, mert nem lehetett kibírni őt. Kisfi-

ammal élek. 
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450. GYÓNÁS NÉLKÜL LEHET ÁLDOZNI? 

Kérdező: 1. Gyónás nélkül nem merek áldozni. 2. A felebaráti szeretet 

számomra probléma, mert nem tudom megítélni, hogyan szeressem a 

másikat. 3. A tévé sok rossz gondolatot sugall. Ne nézzek tévét? 

451. NEJEM NEM VALLÁSOS 

Kérdező: Nejem nem értékeli azt, hogy vallásos vagyok. 

452. ISTEN NEM MINDENHATÓ 

Kérdező: Tudom, hogy mindenható vagy, Uram! 

453. A NYELVEKEN VALÓ IMÁRÓL 

Kérdező:1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság? 2. Férjem 

egészségéért aggódom. 3. Nagyon meg tudok hatódni. 

454. SZEKTÁBÓL A BOLONDOK HÁZÁBA 

Kérdező: Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, 

rádiót, stb. Pszichiátriára kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem 

tudom, vállaljam-e a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyan-

akkor egy  beteget is vállalnom kellene? Mit akar velem az Úr? Mi van 

öngyilkos barátnőmmel? 

455. MIT ÜZEN NEKEM A HANG? 

Kérdező: 1. A postán különböző könyvecskéket kapunk. Azt mond-

ják, hogy szektáktól valók. Mi ezekkel a teendő? 2. Mit üzen nekem a 

HANG? 

456. 

 

LEHET MÁSOK HELYETT HINNI? 

Kérdező: 1. Jó úton járok? 2. Családunk két tagja helyett 

 nem tudok hinni! 3.Házunkat rossz szellemek lakják? 

457. MIÉRT SZÜLETTÜNK MEGBÉLYEGZETTEN? 

Kérdező: 1. Miért születtünk megbélyegzetten? 2. Betegségemből 

van-e szabadulás? 3. Fiatal koromban megátkoztak. Hogyan lehet ettől 

megszabadulni? 4. Beteg fiam számára kérhetek gyógyulást? 

458. MIÉRT HALT MEG FIATALON EGY JÓ EMBER? 

Kérdező: 1. Miért kellett oly korán elmennie egy jóságos embernek 

közülünk? 2. Miért van rám valaki oly nagy hatással? 3. Min kell vál-

toztatnom életemben? 

459. MEG TUDNÉK GYÓGYÍTANI EGY BETEGET 

Kérdező: 1.Egy szívbetegről olvastam a HANG egyik kötetében,  akit 

meg tudnék gyógyítani. 2. Saját életemről, munkámról szeretném hal-

lani a HANG véleményét. 

460. TÖNKREMENET A HÁZASSÁGOM 

Kérdező: 1.Tönkrement házasságom után mi a feladatom?  

2. Alkatilag van akadály kapcsolatunkban? 

461. KÁRTYÁBÓL  JÓSOLOK. AGGÓDOM  LELKEM - 

ÉRT 

Kérdező: Kártyával jósolok. Aggódom a lelkemért. Istenhívő vagyok. 

Vajon magányos maradok életem végéig? 
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462. TÖBB ÉVE VÁROK VALAKIRE 

Kérdező:1. Több éve várok valakire. Érdemes? 2. Fiam sikeres lesz-e 

munkájában, házasságában? 

463. VÉGEZZEK SZABADÍTÁSOKAT? 

Kérdező: 1. Kívánatos-e befogadnom azokat a tanításokat, amelyek-

kel most ismerkedem? 2. Végezzek-e szabadításokat? 3. Megírjam-e a 

tervezett könyvemet? 4. Szeretnék tudni valakiről. Él-e még? 

464. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező:1. Jó úton járok-e? 2. Istenség az, aki Jézus újra megszületé-

séről beszél? 3. Hogyan válasszam ki  a tiszta búzát? 4. Elpusztul a 

Föld? 5. A leányommal és a fiammal való kapcsolatomról szeretnék 

útmutatást kapni. 

465. MUNKAHELYI PROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: Munkahelyemen olyan változások történtek, melyeknek 

hosszú távon nem tudok eleget tenni, de más munkahelyet sem tudok 

találni. Mit tegyek? 

466. NYUGTALANÍT A KÖZELEDŐ SZÁMADÁS ÓRÁJA 

Kérdező: Sokat vétkeztem cselekedettel és mulasztással egyaránt. 

Nyugtalanít a közeledő számadás órája. 

467. MIÉRT HALT MEG FIATALON EGY JÓ EMBER? 

Kérdező: 1. Miért kellett oly korán elmennie egy jóságos embernek 

közülünk? 2. Miért van rám valaki oly nagy hatással? 3. Min kell vál-

toztatnom életemben? 

468. HOGYAN LEGYEK ALÁZATOS? 

Kérdező: Befelé forduló életet élek, de nem látom, hogyan tudnék se-

gíteni embertársaimnak? Hogyan legyek alázatos? Társammal kapcso-

latban, az ő életszemléletében bizonytalan vagyok. Szükséges-e a ve-

getáriánus életmód? Nem vagyok megkeresztelve. A szexuális kapcso-

lat csak akkor megengedett, ha gyermekáldást várunk tőle? 

469. RENDEZŐDHET-E  HÁZASSÁGOM? 

Kérdező:1. Rendeződhet-e tönkrement házasságom? 2. Mi a vélemé-

nye a Mesternek munkámról?(Festőművész vagyok). 3. Szeretnék 

kapcsolatba kerülni azzal a festővel, akinek munkáit nagyon értéke-

lem. 

470. ÖREG NYUGDÍJAS VAGYOK 

Kérdező: Öreg nyugdíjas vagyok. Nagyon aggódom családom fiatal, 

hitetlen tagjai miatt. Hogyan imádkozzam értük? 

471. VÉLEMÉNY EGY CSOPORTRÓL 

Kérdező: 1. Kérünk véleményt egy csoportról. 2. Hogyan tudjuk sze-

retni ellenségeinket? 3. Mi okozza a több rosszat? Vonzza a hasonló a 

hasonlót? A jó több támadásra  

 számíthat? 4.Mi által kerülök közelebb Hozzád, a HANGHOZ? 5. Mi-

re kell figyelnem jobban? 6. Leszületett-e a duálom? 7.Küldetésből 

születtem? 8. Kérjem-e vissza a pénzemet? 
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472. INKÁBB MÁRIA VÁLASZOLJON, MINT JÉZUS 

Kérdező: Drága Szűzanya! Egy gyermeked arra kért, hogy Hozzád 

forduljak, és Tőled várja kérdéseire a választ. Úgy gondolja, hogy te 

jobban meg tudod őt érteni, mint Fiad. 

473. HOL TÉRTEM EL A HELYES ÚTRÓL? 

Kérdező: Hol tértem le a helyes útról? 

474. ELVESZÍTEM AZT, AKIT SZERETEK? 

Kérdező: Végleg elveszítem azt, akit szeretek? Engem mindenki el-

hagy. 

475. A TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL 

Kérdező: 1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem? 2. 

Hogyan tovább? 3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG 

véleményét. 

476. ZARÁNDOKOLJUNK? 

Kérdező: 1. Helyes-e, hogy zarándoklatot szervezek Ausztriába? 2. 

Leányom, aki házasságban él, szeretne édesanya lenni. 3. A  Szeretet-

láng szellemében imádkozó imacsoportunk tetszik-e az Úrnak? 

477. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 1. Jó úton járok-e? 2. Mi volt Jézussal nyilvános működése 

előtt? 3. Mire jó a böjt? 4. Igaz-e az eredendő bűn? 5. Hányféle és mi-

lyen létsíkok léteznek? 

478. SEGÍTENI SZERETNÉK 

Kérdező: Szeretnék valakin segíteni, akinek megpróbálom természe-

tét, jellemét felvázolni levelemben. 

479. BIZONYTALAN VAGYOK A HITEMBEN. 

Kérdező: 1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot. 

2. El lehet-e érni egy emberöltő alatt, hogy ne kelljen 

még egyszer leszületni a Földre? 3. Néha bizonytalan vagyok hitem-

ben, imáimban, lelki fejlődésemben. 

480. FÉRJEM HALÁLOS BETEG. MI LESZ VELEM? 

Kérdező: Mindketten pedagógusok vagyunk. Férjem halálos beteg. 

Napjai meg vannak számlálva. Nekem iszonyatos még rágondolni is, 

hogy itt hagy engem. Mi lesz velem itt egyedül ebben a nagy házban? 

Bár már mindketten túl vagyunk a hatvanon, de legalább hetven éves 

koráig élnie kellene. 

481. A SZERELEM BOLDOGÍT-E? 

Kérdező: 1.Szerelmem boldogítani fog-e? 2. Lesznek gyermekeim? 3. 

Változtassak munkahelyet? 4. Meg tud-e változni szerelmem? 

482. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 1. Hogyan tovább? 2 .Szeretnék többet tudni családomról, 

hogy jobban szerethessem őket. 3. Tehetek-e valamit kedves halottai-

mért 
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483. NEM TALÁLOM A HELYEM A VILÁGBAN 

Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy 

a szegényeknek? 2. Alig találom helyemet a világban. Sohasem fogom 

tudni megosztani gondolataimat 

484. MI A TEENDŐM?  

Kérdező: 1. Mit kell tennem, hogy a szeretet Istene tevékeny módon 

lakjék bennem? 2. Szeretnék megtanulni jól imádkozni! 3. Hogyan 

rendezhetjük be életünket férjemmel Isten akarata szerint? 4. Egy ku-

tyáról is szeretnék hallani! 

485. EL KELL HAGYNOM TÁRSAMAT? 

Kérdező: 1. El kell hagynom társamat ahhoz, hogy Jézushoz közelebb 

kerüljek? 2. Mettől kezdve vagyok házastársa társamnak? (Fontos a 

templomi esküvő?) 3. Egy álmom értelmét szeretném tudni, melyben 

keresztény üldözött voltam! 4. Egy küzdelmemre adj tanácsot! 

486. VAN-E TESTTŐL KÜLÖNÁLLÓ LÉLEK? 

Kérdező: 1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná 

a feltámadást. 2. Az első emberpár asztráltestben élt először? 3. Miért 

nem vagyok fegyelmezettebb?  Egy álom magyarázatát szeretném hal-

lani. Gyönyörű lankás domboldalakon mentem. Jézus ment előttem, az 

egyik domb tetején megálltam. Ő előttem lebegett, rám. 

 mosolygott. 4. Szüleim nem hisznek Benned. Azt mondják, hogy ha 

lennél, nem lenne annyi nyomor a földön. Hogyan 

 lehetne őket Rólad meggyőzni? 5. Menyasszonyommal együtt Neked 

ajánlottuk életünket. 

487. VÁLLALJAK-E TOVÁBBTANULÁST? 

Kérdező: 1. Vállaljak-e olyan továbbtanulást, mely a pozitív gondol-

kodásomat előbbre viszi? 2.Hogyan gyógyítható meg annak a szeme, 

aki baleset következtében sérülést 

 szenvedett az egyik szemére? 3. Szeretnénk előbbre jutni a szeretet-

ben. 4. Elhunytak felől érdeklődöm. 5. Áldozhatok-e rendszeres gyó-

nás nélkül? 

488. EGÉSZSÉGEM SZÁMÁRA MI A LEGFONTOSABB? 

Kérdező: 1. Erőnlétem, egészségem számára mi a legfontosabb? 2. 

Mit kell tennem, hogy találkozhassam testi, lelki, szellemi társammal? 

3. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozóimmal? 

489. A FÉRGEKET IS SZERETNI KELL? 

Kérdező: 1. Házastársamról tudtam, hogy halálos beteg, de nem 

mondtam meg neki, nehogy bántsa őt. Jól tettem ezt, vagy nem? 2. 

Anyám nagyon rossz hozzám. Kerülöm őt. Hogyan viselkedjek vele 

szemben? 3. A férgek is Isten teremtményei. Azokat is szeretni kell? 4. 

Úgy gondolom, hogy házamból ki akarnak semmizni. Hagyjam az egé-

szet? 5. Érzelmi szálakkal mennyire kötheti meg magát az ember? 



 125 

490. HALÁLUNK UTÁN LÁTJUK SZERETTEINKET? 

Kérdező: Két ismerősöm kérését szeretném a HANG elé terjeszteni. 

Az én kérdésem pedig az, hogy halálunk után 

 találkozunk-e szeretteinkkel? 

491. TOVÁBBI ÉLETEMRŐL SZERETNÉK TUDNI! 

Kérdező: További életemről, gyermekem jövőjéről, férjem életének 

további alakulásáról szeretnék tudni! 

492. REINKARNÁCIÓ ÉS MEGVÁLTÁS 

 Kérdező: 1. A reinkarnáció hogyan egyeztethető össze a krisztusi 

megváltással? 2. Gyógyításra érzek indítást. Nem 

 akarom szétforgácsolni erőimet. Mit tegyek? 3. Három álomról kérnék 

magyarázatot. I./ Repültem, s hallottam: Ne félj! Vigyázok rád, nyisd 

ki  a szemedet! Megkérdeztem kisérőm: Ki vagy te? Azt válaszol-

ta:"Arkangyal vagyok." 

  Amint lenéztem, láttam egy kiáradt folyót, melyet 3 hét múlva éppen 

úgy láttam a tévében. II./ Valaki adott nekem egy gyermeket, melyre 

vörös palástot tettek, és azt mondták, ő a pápa, akit meg akarnak ölni, 

s nekem kell vigyáznom rá. Üldöztek, szaladtunk, de megmenekül-

tünk. III./ Egy bérházban értesítést kaptunk, hogy másnap este 6-kor 

meg fogunk halni. Nagyon féltünk. A megadott időpontban szellemi 

lények jöttek be. Majd egy feszülés után határtalan  

boldogság járt át. 

493. HÁZASODJAK VAGY NE? 

Kérdező: 1.Az előttem álló utak közül melyiket válasszam? 2. Össze-

házasodjunk-e barátnőmmel, vagy szakítsunk? 3. Hogyan gyógyulhat-

nék ki betegségemből? 

494. A TANULÁS NEM TETT BÖLCSEBBÉ 

Kérdező: 1. Eddig sokat tanultam, de sajnos ettől nem lettem böl-

csebb. 2. Feleségem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez? 

495. SUGALLATOT ÉRZEK GYÓGYÍTÁSRA 

Kérdező: 1. Sugallatot érzek a gyógyításra. Vállaljam fel? 2. Pénzt 

fogadhatok el szeretetszolgálatért? 3. Szép otthonra vágyom. Szabad 

ápolnom e vágyat? 4. Bűn volna számomra egy új autó? 5. Gyerme-

kem miattam és általam gyógyul? 6. Felelős vagyok férjemért? Ő meg-

szállott? 

496. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok? 

497. ÖCSÉM BALESETBEN MEGHALT 

Kérdező: Öcsém balesetben meghalt. Lelki nyugalmunk érdekében 

szeretnénk tudni, hogy valóban ő-e a felelős? 

 ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező: 1. Mint óvónő, helyesen foglalkozom-e a gyerekekkel? 2. 

Tériszonyomnak mi az eredete? 3. Láttam egy szimbólumot. Mit jelent 

az? 4. Őrangyalommal hogyan kerülhetek élő kapcsolatba? 
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499. EGY MÉDIUMRÓL 

Kérdező: Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak? 

500. SZŰZANYA MEGBÍZOTT 

Kérdező: A Szűzanya rám bízta, hogy vezessem a Rózsafüzér Társu-

latot. Emiatt sokan támadnak. Mitévő legyek? 

501. JOBB, HA ELVÁLOK? 

Kérdező: 1. A Szentírás forgatásán kívül mivel kell még biztosítanom 

azt, hogy helyes úton járjak? 2. Gyermekeim érdekében jobb-e, ha el-

válok? 3. Egy kapcsolatról. Helyes-e? 4. Mit tegyek, hogy ne mások 

irányítsanak? 5. A HÁZI ÁLDÁS hatására úgy gondolom, hogy baj 

van a hitemmel. Igaz ez? 6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről 

leányaim álmodnak? 

502. MÁRIÁT LÁTTUK? 

Kérdező: 1. Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérru-

hás leánnyal találkoztunk az úton. Nem tudott beszélni, csak mutoga-

tott. Kérdésem az, hogy valóban csak egy beteg leányt láttunk, vagy a 

Szűzanyát? 2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már 

régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért? 3. Családom lelki-

üdvéért aggódom. 

503. EGYEDÜL A KERESZTÉNYSÉG ÜDVÖZÍT? 

Kérdező: 1. Mi biztosítja legjobban lelki, szellemi fejlődésemet? 

2.Vállalkozásom sikertelenségéről szeretnék hallani, és most hogyan 

tovább? 3. Egyedül a kereszténység üdvözít? 

504. VALÓBAN KIBÍRHATATLAN VAGYOK? 

 Kérdező: Valóban kibírhatatlanul rossz a természetem? 

505. TEMPLOMBA NEM JÁROK 

Kérdező: 1.Szeretem Istent, de templomba nem járok. Baj ez? 2. Sze-

retek segíteni másokon. Elég ez? 3. Hogyan tehetem jóvá a hibáimat, 

melyeket a gyermeknevelésben elkövettem? 

506. AZ EINSENBERGI  FŰKERESZTRŐL 

Kérdező: 1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik? 2. A szeretet-

láng fohász fontos-e? 3. Férjem üdvösségében bízhatom-e? 

507. KETTŐ TANULSÁGOS GONDOLATÉBRESZTŐ 
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob köz-

ségben, egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első 

fiú. 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 

1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 

1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvá-

rott és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivá-

non. 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 

1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 

1987-ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos mó-

don egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci 

Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipász-

tori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi ön-

kormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építet-

tek számára, s a Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként en-

gedélyt kap a további működéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  

gondolatait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza. 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult 

idea kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!"  

(HANG ) 
 


