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2028.                                     E L Ő S Z Ó 

 

 "Megkaptam az Úrtól azt a kegyelmet, hogy gyógyíthattam egy S.M. 

betegségben szenvedő testvéremet. 

 Most azért írok, mert ahogy lapozgattam ismét a HANG 3. kötetét, lát-

tam ott egy hasonló esetet (227. levél.), s amennyiben még tudnék segíteni, 

nagyon szívesen tenném. Leírnám, hogy az általam patronált személy hogyan 

gyógyult meg. 

 Ugyancsak megkaptam a pikkelysömör gyógyításának lehetőségét, és 

számtalan esetben sikerült orvosolni a hiányokat, amelyek ehhez a betegség-

hez vezetnek. Ha bárkinek szüksége van rá, szívesen leírom akár Neked vagy 

személyesen annak, aki kéri. 

 Hálát adok a Teremtőmnek, Jézus Krisztusnak, hogy ebben a kegye-

lemben részesített, hogy így is segíthetek másokon. 

 Nagyon sok szeretettel kérem áldását számodra, nagyon nagy szüksé-

günk van Rád." 

 

Szeged, 1996. nov. 17.  

Dr. Sukiné Szentmihályi Klára 

Hajnóczy u. 31. 

6722 

================================================= 

A fenti szöveget a Gyógyító engedélyével tisztelettel közzé teszem a Hang 

21-dik kötetének előszavában. 

 

1996. december 

2365. Inárcs 

Rákóczi u. 3/b. 

                                                                          Dombi Ferenc 
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2029. 

Kérdező: SZERETNÉK JÓ KAPCSOLATOKAT TEREMTENI! 

 1. Vállalhatok gyermeket? 

 2. Családommal hogyan javíthatom kapcsolatomat? 

 3. Elváljak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

1. Szeretném, ha elhinnéd, hogy valóban ismerlek és javadat akarom. 

Ha ez nem hiszed el, akkor szinte biztos, hogy nem fogjuk megérteni egy-

mást. Azért mondom ezt, mert problémád gyökerét Én nem ott látom, ahol 

te, s ilyen esetben nagy annak a veszélye, hogy nem ismersz fel szavaimban 

Engem. Olyan ez, mint amikor valaki egészen mást vár, mint amit  kért. 

Ilyenkor könnyen merül fel az a gondolat, hogy hátha nem értett meg engem 

az, akitől kértem, azért nem adta azt, amit kértem. Pedig Én tudom, hogy te 

mit kérsz, és azt is tudom, hogy amit adok, az pontosan azt fogja eredmé-

nyezni, amit te kértél, csak nem közvetlenül. 

Neked gyökérproblémád a Velem való kapcsolatod! Te ugyan akarsz 

Engem, de nem ismersz, s így nem is tudhatod, hogy Kit akarsz!? Ha valaki 

Engem akar, akkor számára semmi a világon nem előzheti meg azt, hogy is-

merni akarjon! 

Abban a probléma-erdőben, amelyben jelenleg jársz, állandóan fának 

fogsz ütközni mindaddig, amíg nem fogadsz el Engem, mint LÁMPÁST!  

Én vagyok a világ világossága! Én, Jézus, úgy jöttem a világba, mint a 

világ világossága, de az emberek jobban szeretik ma is a sötétséget, mint a 

világosságot. Ezért nem fogadnak el.  

Csak akkor tudsz te is elfogadni, ha megismersz, és elismersz Urad-

nak! Amíg nem ismersz, addig nem tudsz Engem elismerni, vagyis nem 

tudsz szeretni. Ha pedig nem szeretsz, akkor nem fogadsz el, mert úgy gon-

dolod, hogy jobban  jársz, ha nem Velem foglalkozol. Úgy gondolod, hogy 

akkor jársz jól, ha veled foglalkoznak mások, sőt maga az Isten is. Ez így 

igaz is! Csakhogy ez akkor lesz boldogító számodra, ha ez következmény! 

Annak következménye, hogy te Velem sokkal komolyabban foglalkozol. 

Most még nem világos előtted, hogy az Én akaratom megismerése nem le-

hetséges az Engem megismerés nélkül, a Velem rendszeresen foglalkozás 

nélkül! Most abban a hiszemben, tudatban élsz, hogy az a jó, ha minél kisebb 

kockázattal, minél kisebb felelősségvállalással pergeted életedet. 

A gyermekvállalással kapcsolatban Én nem dönthetek helyetted. Csak 

azt mondhatom, hogy Én mindaddig melletted vagyok, és mindaddig nyúj-
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tom feléd az Én erőmet, amíg leg- fontosabb vagyok számodra. Ha nem va-

gyok a legfontosabb, akkor bármit teszel, úgyis boldogtalan leszel, akár vál-

lalsz több gyermeket, akár nem! 

 2. Pontosan ezt kell mondanom a második kérdéseddel kapcsolatban is. 

Emberi szinten semmi komoly lépést nem lehet tenni kívülről befelé, csak 

belülről kifelé! 

 Megállni, gondolkodni, elmélyülni, meditálni, mantrázni, relaxálni és 

ezek mellett Rólam és Velem olvasni, tanulni, szemlélni a világot. Ezek azok 

az eszközök, amelyek belül, a lélek mélyén harmóniát hoznak létre, egy 

olyan benső, meleg fészket,  ahol a Szentlélek, mint galamb a fiókáját, táplál-

ja, erősíti, kisimítja háborgó, nyugtalan lelkedet. Fölerősít, hogy ne törött 

szárnyakkal, hanem öntudatos bátorsággal tudj tájékozódni abban a rajtad 

kívüli világban, amit hétköznapi, földi életnek neveztek. Akinek ilyesmire 

nincs ideje, azzal nem tudok mit kezdeni. Mindig, mindenkinek arra van ide-

je, amit fontosnak tart! 

 3. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Szentlélek nem ismer elválást. 

A Szentlélek mindig és mindenkiben a szeretet egységén dolgozik! Amíg a 

Szentlélek működik benned, addig nem ismerhetsz elválást. Más az, ha téged 

elhagy valaki lélekben. Akkor Lelkem tovább él és működik, mégpedig  bol-

dogítóan működik benned, az elhagyottban. 

 Drága Gyermekem! Visszatekintve is, előre tekintve is szeretetem örök 

irántad! Foglalkozz többet Velem, hogy Én hatékonyabban tudjak foglalkoz-

ni veled! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2030. 

Kérdező: ÉRTELMESEN AKAROK ÉLNI! 

 1. Van értelme a tűzön való átmenetem következményének? 

 2. Jó úton járok? 

 3. Munkámban használhatom azt, amit hitem diktál?                                                                                                                                                     

HANG: "Drága Gyermekem!                                                            

 1. Értelme mindennek van, ami benned és körületted történik! Véletle-

nek nincsenek! Mindennek az az értelme, amit te annak adsz! Azért kértelek 

benneteket arra,  hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, mert gondolkodást 

csak úgy lehet átalakítani, hogy egyre értelmesebbé teszed azt, amit esetleg 

eddig nem vettél megfelelő módon figyelembe. Lehetőleg mindennek értel-

met kell adnod! De neked kell ezt adnod! Számodra mindennek olyan értel-

me van, amilyet annak adsz! Arra kell törekedned, hogy mindennek olyan ér-
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telmet adj, ami Hozzám hoz kö- zelebb. MAGAD számára csak te adhatsz 

értelmet mindennek. Ezt Én sem tudom megtenni helyetted! Mindennek csak 

szubjektív értéke és értelme van számodra. Ennek minőségi fokozása a gon-

dolkodás-átalakításnak a célja! Én is csak a Magam számára adok értelmet 

mindennek. Neked is ez a feladatod! 

 2. Ha azt kutatod, hogy Én minek és milyen értelmet adok, ezt jól te-

szed. Ha ehhez igyekszel igazítani a te értékrendedet, akkor jársz jó úton. Én 

veled kapcsolatban annál értékesebbnek és értelmesebbnek tartok valamit, 

minél közelebb kerülhetek általa hozzád! Te is akkor teszed magad számára 

a legjobbat, ha mindent, akár parázson-járást, akár különböző jeleket, szim-

bólumokat, eseményeket, bármi mást, abból a szempontból értékelsz, hogy 

mit jelent az az örökkévalósághoz képest, tehát mit fog jelenteni akkor, ami-

kor színről színre találkozol majd Velem. Mert, hogy ez meg fog történni, 

ennél biztosabb nincs semmi a Földön! 

 3. Az okosságod, bölcsességed, hited, bizalmad, szereteted el kell hogy 

tudjon igazítani abban, hogy mit, mikor és hogyan használj fel munkád köz-

ben! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2031. 

Kérdező: ÁLDOZZAM MÁSOK KEDVÉÉRT? 

 Valakit bántott, hogy nem vettem magamhoz Jézus testét! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Vannak olyan helyzetek, események, amelyekben fontos alkalmazkod-

nod azokhoz, akikkel együtt vagy. A szeretet megköveteli azt, hogy tekintet-

tel légy másokra, a másikra. Ez így van különböző vallások, különböző szo-

kások előírásaival kapcsolatban is. Jó az, ha valaki nem lóg ki a sorból! De a 

Velem való közvetlen kapcsolatban nem kerülhetnek első helyre emberi 

szempontok! 

 Soha ne járulj szentáldozáshoz emberi szempontok miatt! Ha valaki 

ezért bánkódik, az az ő baja. Aki nem az Én kedvemért vesz Engem magá-

hoz a szentmisén, az feltétlenül árt magának! 

 Soha ne engedj külső erőszaknak, amikor belül ennek nem látod értel-

mét! 

 Valamikor beszéltem bárányokról, akiknek pásztora Én vagyok. De 

nem beszéltem soha birkanyájról, amelybe bele kellene tagozódnotok! Ne-

kem nincs birkanyájam! Csak báránykáim vannak, akik nagyon szeretnek 

Engem, és akiket Én nagyon szeretek. Ha elkóborol valamelyik, nem a nyáj-
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tól, hanem Tőlem, akkor utána megyek, megkeresem, és amikor megta-

láltam, akkor vállamra veszem, és visszaviszem oda, ahol közelemben tud-

hatja magát! 

 Jól tetted, nem tetted jól, hogy nem vettél magadhoz akkor ott a temp-

lomban? Ha a különcködés vezetett, akkor nem tetted jól. Ha annyira el vol-

tál foglalva Velem, hogy föl sem merült benned, hogy kilógsz a sorból, akkor 

jól tetted. Annak viszont, akinek emiatt sírt a lelke, semmiképpen sincs iga-

za! Beléd nem láthatott, előtte nem beszéltétek meg, hogy közösen mit tesz-

tek, mit nem tesztek, tehát semmi értelmes alapja nem volt botránkozásának! 

 Soha ne akadj fenn külső dolgokon! Még akkor sem, ha esetleg a lé-

lekbelátás adományával rendelkezel! Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen! 

Én is ezt teszem! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2032. 

Kérdező: KEGYELEMRŐL, EREKLYÉRŐL 

 1. Vallástalan gyermekeim a kegyelem állapotában vannak? 

 2. Szívbeteg gyermekem meggyógyul, ha imádkozunk érte? 

 3. Van egy ereklyém. Eltemettessem magammal? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az van a kegyelem állapotában, aki tudatállapotának megfelelően 

szeret. A butaság, a tudatlanság sok embert fölment az erkölcsi felelősség 

alól, de akiben rossz indulat van, az kizár Engem a lelkéből! 

 Ha valaki a jogi igazság rendjéhez ragaszkodik, és fontosnak tartja 

büntetni a bűnöst akkor is, ha az már megbánta tettét, az ilyen embert nem az 

Én Lelkem irányítja. De, mint mondottam, a tudatlansága mentheti őt. 

 Isten nem büntet senkit! Mindenki, ha rosszat tesz, ezzel már önmagát 

bünteti. Minden bűn büntetést hordoz magában! Ha valaki megbánta tettét, 

akkor bűnének büntető jellegű következménye óriásit veszít súlyából! Ha 

nem bánta meg, akkor Isten nem tudja könnyíteni bűne rossz következmé-

nyének súlyát! 

 2. Minden imának gyógyító ereje van! Aki a kegyelem állapotában él, 

az bármit kérhet a szeretet körén belül, biztosan megkapja. Számára nincs 

meg nem hallgatott ima! Aki nincs a kegyelem állapotában, az csalhatatlanul 

csak azt kérheti, hogy megtérjen. E kérése biztos meghallgatásra talál! 

 Vannak olyan betegek, akik tudják, hogy az egészség nagy felelősség-

gel jár, s így semmivel sem jobb, mint a betegség. Aki eljut erre a fokra, an-
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nak a betegsége a környezete számára jelent figyelmeztetést! A környe-

zetét szinte ösztönzi arra, hogy szeretetben növekedjenek! 

 3. Ne temettesd el ereklyédet önmagaddal! Először is az a test, amit el-

temetnek, az nem te vagy! Másodszor pedig egy ereklyének eszmei értéke 

van! Szentelmény! Külső kegyelem! Léte nagy lehetőséget hordoz magában 

arra, hogy mások Istenhez térjenek!  

  Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2033. MEGGYÓGYULOK VALAHA? 

 1. Meddig kell gyógyszert szednem? 

 2. Tud segíteni az, aki pénzért gyógyít? 

 3. Találok-e megfelelő társat magamnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az a lelki harmónia, ami fölöslegessé képes tenni gyógyszerek al-

kalmazását, nagyon függ attól, hogy te mennyire mélyen hangolódsz rá benső 

világod tisztítására, tehát arra, hogy benső világodat valóban átadd Nekem! 

 Igen. Én azért jöttem közétek, hogy befogadjatok magatokba (János 

14;23)! Úgy kell átadnod benső világodat Nekem, hogy Én nézzek a sze-

meddel, Én szeressek a szíveddel, Én járjak a lábaddal, Én dolgozzam a ke-

zeddel. Amilyen mértékben ez valósul, olyan mértékben gyógyulsz. 

 Az orvosságok csak tüneti kezelést tudnak adni. Benső harmóniát kép-

telenek produkálni! 

 Pénzért csak szakavatott orvostól fogadj el kezelést! Az a gyógymód, 

ami Tőlem van, az mindig magán hordja ezt a kitüntető feliratot: "Ingyen 

kaptátok, ingyen adjátok!" Azok a szakavatott orvosok, akik gyógyításra 

szentelték életüket, kemény munkát végeztek azért, hogy gyógyíthassanak. 

Aki e munkát, ezt az áldozatot vállalni nem, de a kezelésért pénzt igen, az 

nem hordozza az Én áldásomat. Egy ember élete nem lehet kísérleti tárgy: 

vagy bejön, vagy nem! Ne szolgáltassátok ki magatokat ilyen kísérleteknek! 

Ha már nem akartok orvosi kezelésben részesülni, ha már nem találtok olyat, 

aki ingyen, az Én nevemben gyógyító energiát sugároz, akkor inkább imád-

kozzatok, s Én közvetlenül sokkal jobban segítek betegségeitekben, mint a 

pénzért gyógyítók! 

 3. E kérdésedre szintén azt kell mondanom, amit az első kérdésedre vá-

laszoltam. Attól függ, hogy mennyire mélyedsz el Bennem! Ha legfontosabb 

számodra az, hogy Velem egyre tisztultabb, elmélyültebb legyen kapcsola-

tod, akkor feltétlenül belesodródsz olyan körülménybe, ami után most vá-
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gyódsz. Én istene vagyok a kö- rülményeknek is, de csak az Enyéim kö-

rülményeinek!  

Abszolút elsőnek kell lennem életedben! Tehát nem lehet elsőnek sem 

tenni Engem libasorban a többivel. Csak akkor tudok hatékonyan, boldogító 

módon jelen lenni életedben,  ha Én határozhatom meg azt a sorrendet, amit 

Én jónak látok számodra! 

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2034. 

Kérdező: FÉRJEM TERRORIZÁL 

 1. Nem találkozhatom gyermekemmel. 

 2. Férjem öngyilkossággal fenyeget. 

HANG: "Gyermekem! 

 1. Vagy  rosszul írtad leveledben, vagy nincs is problémád. Rosszul ír-

tad azt, hogy gyermeked az apjával él? Ha rosszul, akkor valóban súlyos 

problémával kerültél szembe. De ha jól írtad, akkor mi a probléma? Az, hogy 

a gyerek nem mehet hozzád akkor, amikor akar? Hát ez természetes! Ha ta-

lálkozni akartok, akkor másutt kell megtalálnotok a módját. Jelenlegi férjed-

nek ebben teljesen igaza van! Te akkor, amikor elváltál első férjedtől, elvál-

tál gyermekedtől is! Ezért él fiad az apjánál, és nem nálad! 

 A házasság nem egy érdekes játszótér! Ha a mostani férjeddel akarsz 

élni, akkor alkalmazkodj azokhoz az elvárásaihoz, amelyeket eléd tár. 

 2. Férjed fenyegetései azt akarják megértetni veled, hogy nem azért 

vett el, hogy ő alkalmazkodjék a te akaratod szerint, hanem azért, hogy te al-

kalmazkodj az ő akarata szerint. 

 Természetesen az volna a legjobb, ha mindketten alkalmazkodnátok az 

Én akaratom szerint. Ha ez nem megy, akkor legalább neked kellene erre tö-

rekedned. 

 Erre ne úgy törekedj, hogy megpróbáld Nekem elmondani, hogy miben 

segítsek neked, hanem úgy, hogy kérd az erőmet arra, amit vállaltál. Kérd az 

erőmet, hogy ne ragaszkodj gyermekedhez, ha egyszer az apjánál él, ne akarj 

már gyermekedért élni, ha egyszer már egy másik férjet vállaltál magad mel-

lé. Arra kérd az erőmet, hogy tudd őt szeretni, szolgálni, Hozzám segíteni! 

Ez most a te feladatod! 

 Azzal, hogy őt is elhagyod, nem oldottál meg semmit, mert magadat 

mindenhová magaddal viszed, és az, amit te most újrakezdésnek gondolsz, 

nem más, mint menekülés olyan gondok elől, amelyekkel úgyis ismét szem-

ben találod magadat. 
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 Szenvedés nélküli élet nem létezik a Földön! Ide nem azért jöttetek, 

hogy ne szenvedjetek, hanem azért, hogy megjavuljatok, mégpedig szenve-

dések árán. 

 A Földet neked is hamarosan el kell hagynod. Arra kell hát törekedned, 

aminek halálod óráján örülni fogsz. Mert a világon egyetlen embernek az éle-

tében sincs fontosabb óra, mint a halála órája! A megtért ember erre készül! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL! 

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

2035. 

Kérdező: ISTEN BIZTOSAN SZERET ENGEM? 

 Engem is szeret az Isten? 

HANG: "Drága Barátom! 

 Én, Jézus, magam vagyok a SZERETET! Az Én szeretetem irántad 

nem a te születéseddel kezdődött! Öröktől fogva szeretlek folyamatosan, 

egyetlen pillanatra meg nem szűnő szeretettel! Szeretetem töredékét sem tu-

dom kimutatni felétek, mert a földi életben azt el sem tudnátok viselni! 

 Valamit megéreztél abból, hogy az irántad való szeretetem a te boldog-

ságod akkor, ha beengedsz Engem magadba. Téged sem boldogíthat más sze-

retet, csak az, ami Engem boldogít. Ennek a szeretetnek Szentlélek, Szent-

szellem a neve! Ez benned, mint újjáteremtő ERŐ akar működni, hogy életed 

célja ne az legyen, ami csupán eszköz ehhez. A földi életben minden eszköz. 

Törekvésed iránya a Velem való színről színre történő találkozás kell hogy 

legyen! Én az a világosság akarok lenni benned, aki majd földi életed végén 

az örök világosság lesz benned és körülötted egyaránt. 

 Az nem lehet egy pillanatra sem vitás, hogy Én szeretlek, mivel maga a 

SZERETET vagyok. Az viszont már  nem olyan egyértelmű, hogy élhetek-e 

benned, tehát szeretsz-e Engem!? Akkor szeretsz, ha szívesen és sokszor 

foglalkozol Velem. Én annyira szeretlek, hogy te ezáltal létezel!  Ha egy pil-

lanatra nem szeretnélek, akkor a nem-létbe esnél vissza. De ettől nem kell 

tartanod, mert Én hűséges vagyok! 

 Te akkor foglalkozol Velem, ha imádkozol és tanulsz Engem! Engem 

tanulni nem azonos azzal, hogy Rólam tanulni! Engem az tanul, aki nemcsak 

tulajdonságaimat tanulja, hanem kívánságaimat, vágyaimat, szándékaimat, 

elhatározásaimat kutatja, s igyekszik ezeket megvalósítani. Erre a Biblia - s 

ebben is az evangéliumok - a legalkalmasabb útmutató! Ha pedig találsz vagy 

létrehozol egy olyan baráti kört, amely az Én nevemben hajlandó rendszere-

sen összejönni, Velem foglalkozni, akkor csodálatosan ki tud bontakozódni 

benned az Irántam való szeretet. 
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 Drága Barátom! Megálda- lak a SZERETET  LELKÉVEL!" 

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

2036. 

Kérdező: GYÓGYÍRT KÉREK ELLENSZENVRE! 

 1. Jó irányban haladok-e? 

 2. Mit lehet tenni az ellenszenv ellen? 

 3. Egy ismert "gyógyítóról" kérek véleményt. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ezt a kérdést már sokan feltették Nekem, s Én a HANG-könyvek 

lapjain már a legkülönbözőbb oldalakról megválaszoltam. Válaszaim lénye-

ge mindig az volt és az most is, hogy akkor jársz jó úton, jó irányban, ha Ve-

lem jársz, és ennek vizsgálata naponta szükséges. Tehát nincs a te életedben 

sem olyan rögzült állapot, amely lehetővé tenné azt, hogy egyértelmű igen-

nel, vagy egyértelmű nem-mel válaszolhatnék. A reggeli és az esti ima a leg-

alkalmasabb keret arra, hogy e kérdést kitisztázd magadban. 

 2. A szeretet lényege nem tartozik az érzelmek területére. Szeretni any-

nyit jelent, mint jót akarni. Vagyis akarni másnak azt, amit magadnak is kí-

vánsz, és nem akarni másnak azt, amit magadnak sem kívánsz. Ez a szeretet 

mindig és mindenkire nézve kötelező, aki Hozzám akar tartozni. 

 A szeretet parancsát könnyebb ott megvalósítani, ahol ezt érzelmi, 

hangulati elemek segítik. Nehezebb ott, ahol kevésbé segítik, és nagyon ne-

héz ott, ahol ennek érzelmi, hangulati akadályai vannak. Ezt az utóbbit 

mondjátok ellenszenvnek. Ez lehet olyan méretű, hogy csak az Enyéim képe-

sek megvalósítani. De ezek képesek rá Irántam való szeretetből. Ilyenkor vá-

lik nyilvánvalóvá, hogy a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. 

 Ha hiszel abban, hogy Én elvárom tőled a szeretés, a jót akarás áldoza-

tát, akkor nem fog áthághatatlan akadályt jelenti semmiféle negatív érzés, 

semmiféle ellenszenv ennek megvalósítására, megélésére. 

 3. Egy fát gyümölcseiről lehet megismerni. Egy gyógyítónak nem a 

gyógyítási sikerei a gyümölcsei. Sok gyógyító fogja hallani Tőlem, amikor 

megkérdezik: 'Nem a te nevedben tettünk csodákat?'...'Sohasem  ismertelek 

benneteket... Távozzatok, ti gonosztevők (Máté 7;22-23)'! A jó fának, tehát 

annak a gyógyítónak, aki Velem kapcsolatban van, jó gyümölcseit elolvasha-

tod a Galata levél 5;22-23-ban. 

 Megáldalak az ERŐ és BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2037. 

Kérdező: DOLGOZZAM  VAGY TANULJAK TOVÁBB? 
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 1. Hol tartok lelki fejlődé- semben? 

 2. Szerezzek-e egyetemi diplomát? Vagy kezdjek dolgozni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha egy virág megkérdezné, hogy hol tart fejlődésében, vajon mit le-

hetne mondani neki? Csak ezt: 'Ott, ahol most vagy!' Ha azt kérdezné, hogy 

szedett-e össze annyit a napsugárból és a táptalajból, amennyit össze kellett 

szednie, akkor a válasz csak ez lehetne: 'Neked kell ezt tudnod!' 

 Senki helyett nem tarthatok lelkiismeretvizsgálatot. Csupán segíteni 

tudok ebben. Üljünk le közösen, és jelenlétem tudatában vizsgáld meg eddigi 

életedet. Vizsgáld meg, hogy mit tettél, hogyan tetted azt, amit tettél?! Ha ezt 

teszed, akkor feltétlenül rá fogsz jönni arra, hogy ezt a vizsgálatot rendszere-

sítened, és ezt a rendszeresítést állandósítanod kell! Te Isten kertjének nem-

csak egyedülállóan nemes virága vagy, hanem furcsa módon e virág gondo-

zója is. Ezért kell rendszeressé tenned azt az önvizsgálatot, ami nemcsak 

felméri azt, hogy hol tartasz, hanem választ ad a hogyan tovább-ra is! 

 2. E második kérdéseddel kapcsolatban is valahogy úgy vagyok, mint 

az elsővel. Nekem olyan mindegy, hogy dolgozni mész vagy tovább tanulsz! 

A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel! Tehát a szeretés és a szeretni taní-

tás kell hogy meghatározza életedet! Azt egyedül neked kell eldöntened, 

hogy ezt a hivatást, tehát a szeretést és a szeretni tanítást milyen keretben, 

formában akarod megvalósítani. Azért kaptad az értelmedet, azért van sza-

badon szeretni tudó szíved, hogy ne gépszerűen, mint a növény, ne ösztön-

szerűen, mint egy madár, hanem értelmed és akaratod munkába állításával 

dolgozd ki azt a keretet, formát, amelyben Velem szeretsz, és Általam sze-

retni tanítod azokat, akik erre nekünk lehetőséget adnak! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2038. 

Kérdező: CSAK ÉP TESTBEN LEHET ÉP LÉLEK? 

 1. Miért oly nehéz az újjászületés? 

 2. Kell, hogy ép legyen a testünk, hogy újjászülessünk? 

 3. Egy mesterről és egy szellemi iskoláról kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Maga az újjászületés a te részedről nem nehéz. Nem kell mást ten-

ned,  mint egy nyugodt, csendes imában megbánni eddigi bűneidet, és átadni 

magadat Nekem! 
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 Az jó, ha bűneidet részlete- sen felsorolva egyenként megbánod. De 

ezt csak egyszer kell tenned. Többé már nemcsak nem kell, de nem is sza-

bad, ha azt akarod, hogy boldogítóan éljek benned!  

 Az nagyon fontos, hogy önmagad átadását is részletesen mondd el. Te-

hát sorold fel, hogy mit adsz át Nekem. Szemed, szád, füled, szíved, kezed, 

lábad, szándékaidat, érzéseidet, vágyaidat, terveidet és természetesen eddigi 

bűneidet. Tehát ne személyeket, ne tárgyakat, hanem magadat add át Nekem. 

Az újjászületés tehát a te  oldaladról nézve ebből áll. Magát az újjászületést 

az Én Lelkem végzi. Ha te megtetted azt, ami a te részed ebben, akkor hidd 

el, hogy a Szentlélek nem fog mulasztással vétkezni! Egészen biztos, hogy 

elvégzi benned az újjászületés csodáját. 

 Az nem biztos, hogy ezt azonnal érzékszerveid is átveszik. Nem is fon-

tos. De hiteddel el kell ezt fogadnod annak alapján, hogy János 3;5-ben erre 

fölhívtam figyelmeteket, és Lk 11;13-ban ezt megígértem! Természetesen 

érzelemvilágotokat is át fogja ez járni. De azt, hogy mikor, nem ti határozzá-

tok meg, hanem a Szentlélek, aki az újjászületéstől kezdve különös módon 

vezeti az újszülöttet. 

 Ebben az állapotban megmaradni nemcsak nehéz, de nem is lehet saját 

erőtökből. Aki így akarja ezt az állapotot, az máris kiesett belőle! Ebben az 

állapotban minden kegyelem! Természetesen első kegyelem az a természetes 

erő, amely az újjászületés által a helyére került, és amelyet az újszülött állan-

dóan táplál abból a forrásból, amelyet ugyancsak megígértem János 7;38-

ban. 

 2. Az újjászületéshez nem kell semmi más, csak az, amit a fentiekben 

elmondottam. 

 3. Sem mesterekről, sem szellemi iskolákról nem mondok soha minősí-

tő bírálatot, mert nem lehet sem mindent jónak, sem mindent rossznak mon-

dani egyikről sem. Azt tudjátok, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet. 

Minden mester és minden szellemi iskola jó, ha szinkronban van Velem, és 

egyik sem jó, ha nincs szinkronban Velem! 

 Fontos tehát, hogy mindent vizsgáljatok meg. Ami jó, azt tartsátok 

meg, ami nem hozható harmóniába Velem, azt vessétek el! 

 Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha felszabadultan élhetnék 

benned! 

 Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2039. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 
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 1. A Lélekkeresztségről ké- rek tájékoztatást! 

 2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet. 

 3. Többször álmodom elhunyt szüleimmel. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért 

tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott 

egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal 

együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. 

Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával 

világítok rá. 

 Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől 

fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett, mert ember-

ként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig 

olvashatod a Bibliában. 

 Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pil-

lanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet 

érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dol-

ga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de 

szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki 

ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságte-

vésre készteti azt, aki ebben az Isten-megtapasztalásban részesült. 

 2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje ma-

gát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szel-

lemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat 

közvetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését vannak hivatva előmozdí-

tani. Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlét-

ében hátrányt jelentene számára. Hacsak, mielőtt elaludt vagy elaltatták, nem 

ezt szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a feke-

te mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébren-

létében. 

 A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és se-

gítsen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni. 

 A Keresztrefeszített állapotom arra hívja fel figyelmedet, hogy jobban 

értékeld azt a szeretetet, amit érzek és élek irántad. 

 3. Azok az álmaid, amelyek szüleidet jelenítik meg, késztessenek arra, 

hogy imádkozz értük. 

 Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2040.  

Kérdező: JÉZUS ELÉ JÁRULOK 

Családom betegeit és hajszolt életemet hozom a HANG elé. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kétségtelen, hogy a reinkarnáció elfogadása nélkül képtelen lennél Is-

tent szerető Istennek mondani. Még így is menekülésben vagy! Pedig nem-

csak gyermekeid karmájának tudata, tehát terhelt sorsvonaluk ismerete az, 

ami segít könnyíteni terhedet, hanem a te karmádról is, a te terhelt sorsvona-

ladról is tudnod kell, hogy azért olyan, amilyen, mert Isten a szeretet Istene! 

 Nem akarok előző életedről, életeidről részleteket mondani, mert nem 

akarom, hogy bűntudatban élj, de nagy vonalakban tudatom veled, hogy volt 

olyan életed, amikor gyermekeidnek testvére voltál, s bizony sokszor szen-

vedtek ők miattad. Persze ők sem voltak angyalok veled szemben, és éppen 

ezért kellett így találkoznotok, hogy keresztjeiteket cipelve szeretetben tudjá-

tok elviselhetővé tenni kapcsolatotokat.  

Most el sem tudjátok képzelni azt az örömet és boldogságot, ami vár 

rátok akkor, amikor a rövid földi élet után az Én szívem szeretetében egy-

mással találkozni fogtok! Szinte látom  azt a nagy felszabadulást ragyogni, 

kisugározni belőletek, ami, visszaemlékezve földi életetek nyomorúságára, 

betölt, átjár majd itt benneteket! Ezt fogalmazta meg Pál apostol a Római le-

vél 8;18-ban. 

 Ha csak annyit törekszel átélni, hogy tudnak rólatok ideát, és drukkol 

értetek egy egész Mennyország, akkor már nem is lesz olyan elviselhetetle-

nül nehéz az a kereszt! 

 Hajatok szálai is számon vannak tartva!  

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2041. 

Kérdező: MIÉRT NEM VAGYOK MINDIG SZILÁRD? 

 1. Néha biztos vagyok a hitemben, majd összeomlik. 

 2. Tudnak rólunk halottaink? 

 3. Egy személyről és egy könyvről kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Abban az egyházban, amelyhez tartozol, nem tanultatok meg vallá-

sul beszélni. Így még akkor sem találod a megfelelő szavakat, amikor lelked-

ben biztos vagy abban, hogy véleményt kellene nyilvánítanod. Valójában 

nem a tudatodból törlődnek ki dolgok, hanem ott nem is voltak azok olyan 

rendezettek, hogy bizonyos esetekben ki lehetne azokat fejezni. Egy egyszerű 
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ellenérv képes téged leblokkolni. De nemcsak téged, hanem szinte mind-

azokat, akik nem járnak rendszeresen olyan csoportba, közösségbe, ahol Ró-

lam beszélgetnének, Velem foglalkoznának. Ha találsz ilyen közösséget, 

vagy magad létrehozol egy ilyen baráti  kört, akkor megszűnik az ilyen hit-

problémád. 

 2. A halál pillanata egy nagy felébredés! Aki felébredt, az tud azokról, 

akik alszanak. De akik alszanak, azok nem tudnak azokról, akik ébren van-

nak. Nagymamád és mindazok, akik már előtted elmentek, feltétlenül feléb-

redtek haláluk pillanatában. 

 Akit te kérdezel, az nemcsak tud rólad, de jobban is szeret téged, mint 

szeretethetett földi életében, mert szabadabban kívánhatja neked azt a jót, 

amit most a te javadra tisztábban lát. Nagyon sok jó sugallatot kaptál már tő-

le! 

 3. Személyekről, könyvekről nem mondhatok olyan véleményt, ami be-

folyásolhatna téged. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy minden könyv-

ben, minden személyben van jó és van nem jó is. A másik pedig az, hogy fe-

lelős vagy magadért, és ezt a felelősséget Velem sem oszthatod meg! Sem 

másra, sem Rám nem hivatkozhatsz erkölcsi döntéseid következménye miatt. 

Ha sokat foglalkozol Velem, akkor Én számodra egy olyan erkölcsi patika-

mérleg tudok lenni, amelyen felmérheted, hogy mi a jó és mi a nem jó. De 

felmérned neked kell! 

 Hidd el, szeretetem nyilvánul meg abban, hogy felelős személyként 

akarlak kezelni. Így tudsz  partneremmé válni, és nem bábuvá, akit más, akár 

az Én akaratom kényszerítően rángathat. 

 Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2042. 

Kérdező: HOGYAN LEHETEK JOBBÁ? 

 1. Lehúzó vágyaim túlságosan megkötöznek. 

 2. Ha elnéző vagyok, az sem jó, ha reális, az sem jó. 

 3. Szeretnék jobb lenni! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Te sem szentként jöttél a Földre, hogy aztán rosszabb légy, hanem 

lehúzó vágyakkal, hogy ezeket próbáld oldozgatni. A hangsúlyt a próbálko-

zásra kell tenned, és nem az elért eredményre. A te birtokodban az van, hogy 

ki tudd mondani Előttem: 'Uram, ha nem megy, akkor sem adom fel! Hi-

szem, hogy a küzdelem maga az, ami kedves Előtted.' Amíg így gondol-

kodsz, addig van benned bizalom Irántam. A többi az Én dolgom! 
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 2. A végletek általában nem megoldások. Egy folyó sodrása, ereje nem 

a két part szegélyén, e két végletnél van, hanem a közepén! Azon az úton, 

amit földi életnek neveztek, nagy művészet az egyensúlyozás művészete. 

Naponta kell tanulnod! E pontban is azt kell mondanom, amit az előzőben: 

az egyensúly keresését soha nem szabad föladnod! A Jakab levél 1;5-ben arra 

szólít fel benneteket a Szentlélek, hogy a bölcsesség nem akármi! Azt kérni 

kell! És pedig élő hittel, vagyis áhítatosan és kitartóan, vagyis  állhatatosan! 

 3. A Földön minden folyamat. Megállás nem létezik! A kérdés mindig 

az, hogy milyen irányban van a fejlődés! Egyetlen stabil pont van, ez a halál 

órája. Erre kell neked is készülnöd. Amit azért teszel, hogy a halálod óráján 

megnyugtasson, azt biztos, hogy jól teszed! Csak az örök élet távlata teszi 

helyre mindenkiben az embert! Aki nem ehhez igazítja életét, az elemberte-

lenedik! 

Nagyon szeretlek! Bízzál Bennem! Megáldalak!" 

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

2043. 

Kérdező: BÁRKI LEHET MISZTIKUS? 

 1. Hogyan válik valaki misztikussá? 

 2. A szenteknek miért kellett annyit szenvedniük? 

 3. Mitől függ az életszentség nagysága? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mindenki arra született, hogy misztikus legyen. Vagyis arra, hogy 

földi életének az a szobája, amelyen ez a címke áll: misztika,  mindig nyitott 

legyen. E nyitott szoba biztosítja az élő kapcsolatot az anyagon túli világgal. 

Te e szoba ajtajáig mehetsz csak el, de idáig el is kell mennie mindenkinek, 

aki tapasztalati találkozást akar Velem a Szentlélek által. 

 Sajnos, ez a szoba legtöbbször zárva van, és a ti oldalatokon van a zár 

kulcsa. Én az ajtónál állok és kopogtatok. Aki vállalja, hogy kinyitja az ajtót, 

ahhoz bemegyek, és az illető megélheti a léleknek azt a lakodalmát, ami a 

Földön egyáltalán lehetséges. De az ajtót nektek kell kinyitnotok (Jelenések 

könyve 3;20)! 

 Az ajtó megnyitásának első feltétele a vágyakozás Utánam! A második 

a mulandó örömök átlépése, ezeknek hátat fordítása. A harmadik az alázat. 

Vagyis az, hogy amit helyesnek ismertél fel, azért minden gyalázatot, meg-

aláztatást, szenvedést vállalj, és ugyanakkor nyitott légy arra, hogy lehet jobb 

is, mint amit pillanatnyilag a legjobbnak ismertél fel. Tehát, ha valaki értel-

mesen igazolni tudja azt, hogy van jobb, mint amit te legjobbnak ítélsz, ak-

kor tudd félretenni nézetedet, és átvenni a jobbat. Ez a helyes alázat! 
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 Az említett három feltétel mindegyike szükséges. Nem is három ez, 

csak egy, csupán három oldalról szemlélve. Az EGY ebben az, hogy az ajtó-

nál állsz, és hallani akarod kopogtatásomat, vagyis a körülmények és az ön-

ismereted által közölt kívánságaimat! Ennyi! 

 2. A szenteknek nem kell semmivel sem többet szenvedniük, mint a 

nem szenteknek. Csupán arról van szó, hogy a szentek szembesülnek, a nem 

szentek menekülnek. A szentek előbb szembesülnek az önismeret fontossá-

gával, s így előbb fel is tudják dolgozni az ezzel járó szenvedéseket, míg a 

nem szentek később kénytelenek szembesülni önmagukkal, s körülménye-

sebben és lélekbe vágóbban kénytelenek megszenvedni nemcsak rossz tetteik 

következményeit csupán, hanem mulasztásaik következményeit is! 

 3. Az alázatos szeretet nagysága, mélysége dönti el azt, hogy ki és 

mennyit  tud befogadni Belőlem lelkébe, életébe! 

 Megáldalak az ALÁZATOS SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2044. 

Kérdező: ÖSSZEJÖVETELEINKRŐL 

 1. Beteg húgom gyógyulása tartós lesz? 

 2. Ajándékodat mire használhatom? 

 3. Van jövője összejöveteleinknek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Földön nincs tartós gyógyulás. Vannak feladataitok, amelyeket, ha 

elvégeztetek, nem is érzitek már jól magatokat a Földön. Ne légy kishitű! 

Mindenkinek jobb a halál után, mint a földi halála előtt. Ez még azokra is áll, 

akik elkárhoznak, mivel itt olyan önismeretre juthatnak, amelynek mindig hí-

jával voltak. Így egy idő után, miután lefizette adósságát az ilyen nyomorult 

lélek (Máté 18;34),  valami kis remény felcsillanhat benne, hogy ő sem ve-

szett el örökre! 

 Kétségtelen, hogy imával tudtok földi életet hosszabbítani. Hosszabbí-

tani, de nem véglegesíteni. Ez a kijelentés viszont, hogy  hosszabbítás, any-

nyira relatív! 

 Azért imádkozz és azért imádkozzatok mindannyian, hogy azt a rövid 

kis földi pillanatot, amelyet ti földi életnek neveztek, minél nagyobb szeretet-

tel tudjátok megtölteni. Ez a fontos! 

 2. Az Én ajándékaim mindenkor önmagukért beszélnek. Ha valaki nem 

tudja, hogy egy ajándékot mire kell használnia, az nem Tőlem van! A Tőlem 

származó ajándék, karizma egy olyan adományom, amely abból áll, hogy 
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megtisztítok és fölerősítek bizo- nyos emberi adottságokat, tulajdonságo-

kat a többi ember javára. Minden Tőlem származó adomány, ajándék ilyen! 

 3. Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, Én ott vagyok kö-

zöttetek! Arra természetesen fel kell készülnötök, hogy ahol Én megjelenek a 

Földön, ott az ősellenség sem tétlenkedik! Csak ott tétlenkedik, ahol tudja, 

előre látja, hogy úgyis ölébe hull minden. 

 Ha tehát összejöttök nevemben, akkor jó, ha arra imával - esetleg böjt-

tel is - készültök. Jó, ha mindenkinek van olyan hozott gondolata, amit el-

mond, ha igénylik a többiek. Jó, ha mindenkiben olyan nyitottság van, ami 

biztosítja, hogy szellemben, lélekben gazdagabban megy el a közösségi ösz-

szejövetel után, mint ahogy odajött. Jó, ha mindenki táplálja magában azt a 

bizonyosságot, hogy legalább úgy szereti őt mindenki a közösségben, ahogy 

ő szereti a többieket. Ez utóbbi azért nagyon fontos, hogy le legyenek érzé-

kenykedések, ha esetleg valaki valamilyen negatív kijelentés miatt találva ér-

zi magát. 

 Kimondhatatlanul fontos, hogy olyan közösség tagja légy, ahol Én 

azért vagyok jelen, mert az Én nevemben jönnek össze Enyéim! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2045. 

Kérdező: FÉLELMEIM VANNAK 

 1. Túlságosan elővigyázatos vagyok a munkámban. Honnan e 

félelem? 

 2. Újjászületés vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem? 

 3. A bennem lévő feszültség összefügg  szerepemmel? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A te munkád lényegéhez tartozik a benső szorongás! Pénzzel nem 

lehet lezserül dolgozni. A pénz atmoszférát áraszt maga körül! Ennek az at-

moszférának tehát lényegéhez tartozik az a benső feszültség, szorongás, ame-

lyet kénytelen vagy vállalni, ha ezt a munkát végzed. Mint tudod, az egyik 

tanítványom, Lévi, akinek később Máté lett a neve, nem bírta vállalni ezt a 

feszültséget, s otthagyta jól jövedelmező állását. Neked nem ajánlanám ezt, 

mert te kaptál olyan idegzetet, bizonyos könnyedséget, hogy ezzel a  feszült-

séggel egészen jól tudsz élni. De e feszültség meg nem szüntethető. Nem, 

mert következmény! Következménye a pénzzel való foglalkozásnak. A Föl-

dön verejték nélkül nem lehet dolgozni! Minden munka fáradsággal  jár. 

Még azoké is, akik lopják a pénzt! De fáradsággal jár nemcsak megszerzése, 

hanem további kezelése is! Arcod verejtékével eszed a kenyeredet! Ez alól 
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senki sem kivétel! Te már sokféle munkát végeztél. Mindegyiknek meg volt 

a maga keresztje. E munkádnak most ez a keresztje. 

 E feszültséged levezetése érdekében kaptad azt a természetet, amivel 

rendelkezel, és ennek érdekében kaptad azt a kapcsolatot a HANG-ommal, 

amelyet egy istenélmény pecsételt meg, még mielőtt ez a gyakorlatban bein-

dulhatott volna! 

 Benső nyugtalanságaidat, vergődéseidet nemcsak tudom, látom, de 

együtt is élek vele. Néha szinte araszolva viszlek, húzlak, hogy bele ne bo-

nyolódj a földi élettel velejáró problémák útveszőibe! Biztos, hogy nem 

könnyű neked együtt élni Velem, de jó! Hidd el, nekem se könnyű élnem ve-

led, de jó! 

 2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá 

váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak része-

síteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Új-

jászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől sza-

baddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad 

Engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mon-

danám. Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekke-

resztség  olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos embe-

ri tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a 

tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által könnyen kapcsolatokat 

tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor na-

gyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért 

mondom ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnie kell  a 

kapcsolatteremtés tartalmát illetően. 

 Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztség-

nek tehát az  istenélményedet, de nem mint egy egyszer megtörtént eseményt, 

hanem mint egy egyszer elindult folyamatot! A te istenélményedben erről 

volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém! 

 3. Nem a szerepeddel függ össze a benned fellépő feszültség. Önelége-

detlenséged az oka ennek. A te benső feszültséged ezzel függ össze, és nem a 

szerepeddel. 

     Kedves Barátom! Meg kell tanulnod magadnak is megbocsátani! 

 Megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!" 

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

2046. 

Kérdező: GONDOLATAIM ELVISZNEK JÉZUSTÓL 

 1. Hol van meghalt édesanyám? 
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 2. Szeretnék  sokat Jézussal lenni, de valami mindig elvisz Tőle! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ahol édesanyád van, az elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt 

jelenti, hogy édesanyád bár elment a Földről, mégis itt maradt veled! Akik 

átlépik a földi élet határát, azok bizonyos szempontból közelebb kerülnek 

hozzátok, mert ők hozzátok képest az ébrenlét állapotába kerültek. Ti tehát 

az alvás állapotát élitek velük szemben! 

 Természetesen nemcsak hozzád van közelebb édesanyád, hanem Hoz-

zám is, mert lelke mélyén mindig is Nálam volt. Sokan vannak így a Földön, 

akik nem is tudnak erről. Ez nem jelenti azt,  hogy ne imádkozz érte, mivel a 

Földről égbe szálló imáknak mindenki számára csodálatos hatása van. Az ő 

imája érted azt eredményezi, hogy ezáltal jobban tud hatni rád. De soha nem 

annyira, hogy ez szabadságodban korlátozna. Azok a jó sugallatok, amelyek 

belül figyelmeztetnek valamire, gyakran tőle indulnak el feléd. De helyetted 

sem ő, sem Én meg nem tudjuk tenni azt, amit neked kell megtenned! 

 2. A kötött imák gyakran elégtelenek arra, hogy valaki Velem élő kap-

csolatban maradjon. Ha elhiszed, hogy olyankor, amikor saját szavaiddal épí-

tő, buzdító, vigasztaló szavakkal szólsz magadhoz, Én beszélek hozzád, 

mondom, ha ezt elhiszed, akkor nem fognak  elkalandozni gondolataid. Ak-

kor nagyon termékeny és sok időt tudunk eltölteni egymással. Így van ez ak-

kor is, ha egy-egy kötött imának, vagy a Szentírásnak, vagy más lelki olvas-

mánynak  bizonyos mondatain elgondolkodsz, elelmélkedsz. Ilyenkor sem 

tudnak elkalandozni gondolataid. Ha pedig gondolatban, fantáziálásban ma-

gadra kérdezel, hogy Én most ehhez mit szólok, akkor már szintén benne va-

gyok a te világodban. Aki egyszer IGEN-t mondott Nekem, az nem egyköny-

nyen tud Engem lerázni magáról! 

 Mint tudod, Én annyira szeretlek téged, hogy te ezáltal létezel. Azért 

vagy ember, mert embernek szeretlek, és azért vagy az az ember, aki vagy, 

mert Én ennek az embernek szeretlek! Kell, hogy a te imád, szereteted vissz-

hangja legyen az Én szeretetemnek! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2047. 

Kérdező: EGY BIBLIAI MAGYARÁZATOT KÉREK 

 1. Mostani társammal, bár hívő, mégsem értjük meg egymást. 

 2.  Az okos és balga szüzekről kérek magyarázatot! 

 3. Esztergom valóban szellemileg "nehéz" város? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Ha egy kályha nem me- legíti környezetét, akkor abban tűz nem 

éghet. Ha pedig a látszat tüzet mutat, akkor ott már nem valódi, csupán fes-

tett lángok láthatók! 

 A Biblia nem forrása az isteni életnek. Akik azt forrásnak mondják, ál-

landóan harcban állnak egymással. A Forrás a Szentlélek! Akiben Én Lelkem 

által tevékenyen élhetek, azok az Én szeretetem tevékeny hordozói, s első-

sorban  ennek áldását azok érzik, akik közvetlenül kapcsolatban vannak Lel-

kem hordozóival. 

 Egy kicsit mindaddig bálványimádók vagytok, amíg egy másik ember-

től, - legyen az szép, jó, gazdag, egészséges - várjátok azt a boldogságot, 

amire teremtve vagytok. Amíg a bódulatot összekeveritek a boldogsággal, 

vagyis az Általam felkínált szívbékével, addig feltétlenül a csalódás útját jár-

játok. Még tüneti kezelésnek sem mondható az, amit egymásnak nyújthattok! 

Mint ahogy nem mondható tüneti kezelésnek egy nagy beteg számára az ópi-

um adagolása, fogyasztása. Ez kábítás csupán. Ember lehet embernek elkábí-

tója, de boldogítója nem! Senkinek sem adhatom át helyemet! 

 2. A balga szüzek azért voltak balgák, mert olyasmit kértek az okosak-

tól, amit másnak adni nem lehet. Ez a szeretet áradása. Ezt nem tudja senki 

odaadni másnak! Maga Isten sem tudja megtenni, hogy más helyett szeres-

sen! Ha valaki azt kéri Tőlem, hogy szeressek helyette, akkor csak ezt mond-

hatom neki: "Érted és veled tudok szeretni, de helyetted nem!" A balgák te-

hát azért voltak balgák, mert azt kérték az okosaktól, hogy adják át nekik sa-

ját szeretetüket. Az okosak válasza valóban okos volt: "Szerezzétek be maga-

toknak!" 

 Az olaj tehát szívetek szeretete! Akkor vagytok okosak, ha arra hasz-

náljátok földi életeteket, hogy ezt megszerezzétek, őrizzétek és ápoljátok 

magatokban. Aki nem ezt teszi, aki mindig a másik szeretetétől várja szíve 

szeretetének föllángolását, az bizony balga! 

 Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Mégpedig azt a jót akarni, amit 

Én akarok annak szívében, aki befogadott Engem életébe. 

 A te esetedben az elviselés mellett jelenleg nem tehetsz mást, mint arra 

vigyázz, hogy bűnrészes ne legyél. Tehát amit nem tartasz jónak, azt ne tedd 

akkor se, ha ez a földi életedbe kerül! 

 3. Ha egy hely, egy város ártó erők nyomása alatt van, az jó jel! Gon-

dolj Jeruzsálemre, gondolja a Szentföldre! Nincs a világon még egy hely, 

amelyik akkora szellemi, ártó erő nyomása alatt állna, mint ezek! Amelyik 

hely az ördögé, ott nem kell nagyobb erőt kifejtenie! Ahol ezt teszi, ott ő ma-
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ga árulja el, hogy valamiképpen szent hely az, ahol ő élni szeretne, de ez 

nem nagyon akar úgy sikerülni neki, ahogy ő szeretné! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2048. 

Kérdező: ŐRANGYALRÓL, GYERMEKLÁNY-ANYÁRÓL 

 1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Egy lélek hogyan választhat gyermeklányt anyjául? 

 3. Érdemes tanulni, ha annak nem látom hasznát? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Teljesen őrangyalodra van bízva, hogy számodra akarja-e ő névvel 

jelölni magát. De te is fel vagy hatalmazva arra, hogy egy névvel, egy szóval 

fejezd ki azt, hogy megszólítod őt! Magyarul: te is adhatsz neki nevet. 

 2. A gyermeklány-anyákkal kapcsolatban a karmák világának közepébe 

találtál. Nemcsak a gyereklány-anya, nemcsak a születendő gyermek, de az 

egész környezet olyan megoldandó feladat elé kerül ilyenkor, amely 

mindannyiukat arra figyelmezteti, hogy a földi élet egy erkölcsileg rendezet-

len világ, s az egymásrautaltság az alázat és szeretet elvárásait nagyon sors-

szerűen hordozza magában.  

Ilyen esetekben érzékelhető igazán, hogy a benső fény hogyan birkózik 

a külső sötétséggel. Bizonyos értelemben ehhez a körhöz tartoznak a meg-

erőszakoltak által megszült gyermekek, és azok a gyógyíthatatlan betegség-

ben szenvedők, akik maguknak és környezetüknek nem örömet, hanem terhet 

jelentenek. Akik másokon könnyíteni nem tudnak, de szinte állapotszerűen 

igénylik azt, hogy életnek alig mondható életüket mások tegyék elviselhető-

vé. 

 3. Tanulni nemcsak érdemes, de kell is!  Bizonyos iskolai végzettségek 

nem is annyira a tudásanyag miatt fontosak, hanem azért, mert bizonyítvány-

ban rögzíthetően igazolják azt az értelmi csiszoltságot, ami  nagyon fontos. 

 A tanulás iskolaszintű vállalása olyan, mint egy kés megélesítésének 

vállalása. Igaz, hogy egy éles késsel nemcsak operálni, hanem gyilkolni is le-

het, de az is igaz, hogy az életlen kést semmire sem lehet használni. 

 Aki nem éri el azt az iskolai végzettséget, amit elérhetne, az vizsgálja 

meg jól magát, mert nagyon valószínű, hogy szellemi restség áll mögötte, va-

lami szép ideológiai mezbe öltözve. A legtöbb ember nem azért szokott le-

mondani a rendszeres tanulásról - iskolában e nélkül eredményt elérni nem 

lehet! -, mert okosabb dolgokra használta idejét, hanem valami jellemhiba 

miatt! 
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 Az, aki iskolában tanulhat- na, és nem teszi, csak akkor mondjon le a 

rendszeres iskolai tanulásról, ha addigi életében nagyon rendszeres, nagyon 

tiszta, nagyon jellemes magatartásról tett tanúságot, akinek nincsenek be nem 

fejezett dolgai! Tehát az, aki a rendszeres iskolai tanulás elől nem menekül, 

hanem szinte sajnálja, hogy le kell erről mondania. Az ilyen ember nyugodt 

szívvel lemondhat az iskolai tanulásról. 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2049. 

Kérdező: MEGKÁROSÍTOTTAK! 

 Eltűntek betétjegyeim! 

HANG: "Kedves barátom! 

 Keservesen összekuporgatott pénzedet, úgy tűnik, elvitte valaki. Vég-

eredményben két lehetőség van. Az egyik az, hogy elveszett. Ilyenkor a kere-

sés mellett szólnod kell őrangyalodnak, hogy irányítson, és segítsen megta-

lálni az elveszett papírokat. De szent Antal is profi e téren. Neki is van felha-

talmazása arra, hogy ilyen esetekben segítsen. 

 A másik lehetőség az, hogy ellopták e betétjegyeket. Ebben az esetben 

csak azt a tanulságot vonhatod le, amit Én mindig kértem tőletek: legyetek 

okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Más lehetőséged nincs 

sem neked, sem Nekem! 

 De van egy nagyon fontos nézőpont, amit valamikor így fejeztem ki: 

Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Ne aggód-

jatok hát! Többet értek ti a verebeknél. Keressétek az Isten országát és annak 

igazságát, s a többit mind megkapjátok hozzá! Tudja a ti mennyei Atyátok, 

hogy mire van szükségetek! Isten az övéi számára GONDVISELŐ Isten! 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2050. 

Kérdező: TIZENHÉT KÉRDÉSBŐL HÁROM KÉRDÉS 

 1. Jó úton járok-e? 

 2. Hogyan tudnék jobban segíteni hozzátartozóimon? 

 3. Meggyógyulok-e valaha? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te föltettél tizenhét kérdést. Eddig már megjelent tizenhét kötet 

HANG-könyv. Ezek több mint tízezer kérdésre adott válaszaimat tartalmaz-

zák. Ha elolvasod e könyveket, akkor nemcsak azokra a kérdésekre kapod 

meg a választ, amelyeket most föltettél, hanem minden problémádra megta-
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lálhatod bennük a legjobb megol- dást. Természetesen helyetted semmit 

nem tudok megtenni. Csak veled és általad! 

 Jelenleg három kérdésnél többre senkinek sem válaszolok. Veled sem 

tehetek kivételt. Így szeretlek helyesen! 

 1. Az ÚT Én vagyok! Ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz min-

denkinek, ha segítesz erőd és képességeid szerint ott, ahol lehetőséget adnak 

neked erre, akkor jó úton jársz. Ezt mindennap meg kell vizsgálnod. Ehhez 

nélkülözhetetlen eszköz a reggeli és az esti ima. 

 2. Ha reggel átgondolod, hogy mi aznap a teendőd, akkor tudni fogod, 

hogy hogyan kell aznap segítened, tehát tudni fogod, hogy életednek azt a 

rövid szakaszát, amit az a nap jelent, hogyan kell úgy eltöltened, hogy a halá-

lod óráján ne vádoljon, hanem örömmel töltsön el téged a visszaemlékezés. 

 Meg kell értened, hogy nem mások vágyait kell kielégítened, hanem Is-

ten akaratát kell teljesítened. Abban feltétlenül segíteni fogok, hogy fel tudd 

mérni, hogy mások vágyai mikor azonosak Isten akaratával és mikor nem. 

Neked mindenképpen Isten akaratát kell megvalósítanod. Nekem is az volt 

lelki eledelem, hogy teljesítsem Atyám akaratát (János 4;34), neked sem le-

het más! 

 3. A gyógyulás egyetlen igazi útja az, amit az előző pontban elmondot-

tam. Csak az az igazi gyógyulás, amely belülről indul el! Az a gyógyulási fo-

lyamat, ami nem belülről, nem a lélek gyógyulásánál kezdődik, önámítás! 

Menekülés Isten akaratának vállalása elől! Aki belülről kezd gyógyulni, az 

legelőször idegzetileg jön rendbe. Ez a lényeg! Aki idegzetileg rendbejött, az 

vállalt Engem, mint UT-at. Igen, mert az képes arra, hogy ne ártson senkinek, 

hogy megbocsásson mindenkinek, hogy segítsen ereje és képessége szerint 

ott, ahol tud. 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2051. 

Kérdező: ÜZENET AUSZTRÁLIÁBA 

 1. Üresnek érzem magamat szellemileg. (New Age miatt?) 

 2. Borzalmas állapotban van a világ! 

 3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amit te ürességnek nevezel, azt a misztikában  lelki szárazságnak 

nevezik. Ez nem hátrány, hanem természetes velejárója annak, hogy meg kell 

tanulnod hitedből,  és nem érzelmeidből venni a szükséges erőt ahhoz, hogy 

szeress, vagyis hogy jót akarj! Ez az üresség annak is a jele, hogy Én mé-
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lyebben dolgozom benned, mint a felszín! Ezért érzed üresnek azokat a fel-

színi szinteket, amelyek a tapasztalati világgal kapcsolnak össze. Ez az idő-

szak a remény próbája! 

 A "New Age" a jó szándékú, természetes emberi vágyaknak olyan ki-

nyílása a szellemvilág felé, amely nyitottság lehetővé teszi a szemtelen szel-

lemeknek is azt, hogy e vágyakat kihasználják rövid és hosszú távú emberi 

megtévesztésekre. 

 Angyalaim nagyon vigyáznak rád! Ezért tűnt fel neked, hogy valami 

nincs rendben a "New Age"-el. Mint tudod, a "New Age"-ben sem rossz 

minden. A Földön nincs olyan, amiben minden rossz lenne! Még a pokolban 

sem rossz minden. A rossz hiány! Az abszolút rossz a nem-létezés! 

 Mint mondottam, az új korszak, ami most rátok virradt, a jót is, a rosz-

szat is jobban felszínre hozza. A jó szándékú embereket nem elégíti ki az, 

hogy csak az egyházak vezetői foglalkozzanak a szellemvilág dolgaival. Ez 

jó! Ami nem jó, az az, ha kontrollálatlanul bevesztek mindent! A kiéhezett 

ember nagyon hajlamos arra, hogy mindent megegyen, amit eléje tesznek. Ti 

most szellemileg, a szellemvilággal kapcsolatban nagyon kiéhezett emberek 

vagytok. Ezért kell vigyáznotok, hogy kellő kontroll birtokában legyetek. 

 A HANG-médiumomat azért állítottam be világotokba, hogy ne ma-

radjatok magatokra abban a nagy szellemi kavalkádban, amely, mint valami 

forgószél, végigsöpör a világon. Ezért figyelnek fel rá már nemcsak nálatok, 

de Amerikában, Kanadában és Európa különböző országaiban is. Kétségte-

len, hogy buzgalmatok e téren sok embernek tud segítséget nyújtani. 

 2. Amit te borzalmas világnak mondasz, az a felszín! Mint a viharzó 

tenger esetében, a mélyben csend és béke honol. E borzalmas világban is a 

mélyben az Én győzelmem szilárd! Én valóban legyőztem a világot (János 

16;33)! Ez igaz minden felszíni háborgás és borzalom ellenére is! 

 3. Ne törődj sokat azzal, amit kozmikus energia néven neveznek ma 

azok az írók és természetgyógyászok, akik annyira nehezen értik meg evan-

géliumaim lényegét, vagyis azt, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről ki-

felé kell változnotok. A csakrákról szóló tanítások legnagyobb gyengéje ép-

pen az, hogy a világmindenséggel való tökéletes harmóniában látják az em-

ber boldogulását, és nem Bennem! Ezért van akkora hangsúly a légzésen, az 

étkezésen, a testgyakorlatokon, stb. Ez a hangsúlyeltolódás sokkal többet árt, 

mint használ! 

 Sokat kellene mondanom ezekről, de jelenleg fontosabbnak érzem, 

hogy ne ezt állítsam életetek fókuszába, hanem azt a kegyelmet, amely En-
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gem közvetít nektek, tehát a hit- nek és benső Isten-megtapasztalásoknak 

szükségességét! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2052. 

Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A GYERMEKNEVELÉSRŐL 

 1. A férjem által kívánt munkát végezzem vagy mást? 

 2. Mások helyett kérhetjük az illető őrangyalát? 

 3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Férjeddel kapcsolatban a te szabadsághatárod csak erkölcsi területen 

létezik. Tehát amikor bűnbe akar vinni, olyankor nem szabad engedned. De 

azt, hogy te mit dolgozz és hol, azt te önkényesen nem szabhatod meg ma-

gadnak! Ha nem hallgatsz férjedre, akkor Rám sem hallgatsz! Ez természete-

sen fordítva is áll. Tehát ő is csak erkölcsi szinten őrizheti szabadságát. 

Vagyis, ha te bűnbe akarod őt vinni, akkor nem szabad neki rád hallgatnia. 

De neki is fontos, hogy veled egyetértésben vállaljon munkát, munkahelyet. 

Nem engedelmeskedtetésről van tehát szó, hanem arról, hogy egyik sem 

dönthet a másik beleegyezése nélkül olyan témában, ami nem tartozik az er-

kölcs köréhez. Csak közös megegyezés alapján dönthetitek el, hogy ki mit 

csináljon! E téren amelyik nem alkalmazkodik a másikhoz, az erkölcstelen, 

tehát negatív módon lépett be a kettejüket érintő erkölcsi területre! 

 2. Te csak a te őrangyaloddal lehetsz olyan kapcsolatban, amilyenben 

vagy. Ha mások őrangyala is rendelkezésedre állhatna, akkor már az is a te 

őrangyalod lenne. Őrangyalodat megkérheted, hogy mások őrangyalával fog-

jon össze, de ez csak a te lelked fejlődését szolgálhatja. 

 Más dolog az, hogy mindenkiért imádkozhatsz. De mások őrangyalával 

semmiképpen sem rendelkezhetsz. 

 3. A gyermeknevelés veszélyes nézőpont, veszélyes megfogalmazás. 

Legjobb, ha önnevelésről beszéltek. Meg kell tehát látnod, hogy gyermeked-

del szemben neked mi válik lelked hasznára! Semmi más nem lehet jó szem-

pont! 

 A gyermeknevelés legtöbb esetben bálványimádás. Azon filóztok, 

hogy mi jó a gyereknek. Holott azon kellene gondolkodnotok, azt kellene fi-

gyelembe vennetek, hogy mi jó lelkileg nektek. Nagyon könnyen meg lehet 

számolni azokat a szülőket, akik gyermeknevelés címén ne távolodtak volna 

el Tőlem! A gyermekimádat nem más, mint rejtett önimádat! Soha nem kér-

telek benneteket arra, hogy gyermekeiteket neveljétek! Mindig azt kértem tő-
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letek, hogy magatokat neveljétek! Ez csak a felszínen tűnik önzésnek. Való-

jában ez a legnagyobb áldás minden ember számára! Világotok nem a jó gye-

rekneveléstől lesz elviselhetőbb, hanem a felnőttek  jó önnevelésétől. 

 Az ateizmusban, tehát a sátáni világban még kicsit sem volt szabad fe-

nyíteni a gyermeket! A gyermekek pátyolgatása az istentelenek világa! Lát-

szatra könnyebb gyermekekkel eltölteni időtöket, mint önmagatokat megne-

velni fegyelemre, gerincességre, hűségre, becsületre, tehát arra, hogy ne ha-

zudjatok gátlástalanul, hogy tartsátok meg ígéreteiteket tisztességesen, hogy 

ne megszólással, rágalmazással, pletykálkodással töltsétek időtöket. Ne cso-

dálkozzatok, hogy pokollá teszitek magatok körül az életet azáltal, hogy egy 

tetszetősnek tűnő "gyermeknevelés" címke alatt pontosan azt hanyagoljátok 

el, ami gyermekivé tudná tenni bennetek a tanulékonyságot, mégpedig a Fe-

lém forduló, az Általam minden köteléktől megszabadított, tehát a gyermek-

kel való megkötözöttségtől is megszabadított lélek tanulékonyságát. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2053. 

Kérdező: NEM TUDOK MEGVIGASZTALÓDNI ! 

 Férjem halálát nem tudom feldolgozni.  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én valóban a vigasztalás istene vagyok. Amikor a Földön jártam, akkor 

is és most is az a leghőbb vágyam, hogy boldogok legyetek. Ennek egyetlen 

feltétele van, de ez a feltétel semmiképpen sem hiányozhat. E feltétel: higy-

gyétek el, hogy bennetek élek, ha befogadtok magatokba Engem. 

 Aki Engem befogad, az a Mennyországot fogadja be, az az Én békém-

nek kerül birtokába, az ráérez arra, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát 

sohasem! 

 Engem nem lehet félig befogadni! Engem nem lehet tudatos megkötö-

zöttségekkel együtt vállalni. Engem csak úgy lehet befogadni, ha valaki tuda-

tosan szabad akar lenni minden megkötözöttségtől. A családi megkötözött-

ségektől is. Ha valaki megkötözött férjével, gyermekével, vagy bárkivel az 

nem baj! De ha megkötözött is akar maradni, az baj! Annak szívében Nekem 

nincs helyem. Senki nem szolgálhat két úrnak! 

 Nem lehetek megalkuvás tárgya! Vagy meg akarsz szabadulni minden 

megkötözöttségedtől, és akkor befogadsz és elfogadsz Engem uradnak, meg-

szabadítódnak, vagy forogsz tovább keserveid levében, és senki, maga az Is-

ten sem tud abból kiemelni téged! Mindaz, aki jobban szereti házastársát, 

családját vagy bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;37)! Is-
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ten nem egymásra teremtett ben- neteket, hanem Önmagára! Ez Isten szere-

tetének legnagyobb megnyilvánulása! 

 Drága Gyermekem! Ha hiszel Bennem, akkor halált nem látsz sohasem 

(János 11;25-26)! Te azzal vagy még most is tele, hogy meghalt férjeddel mi 

van. Ez érthető, mert az együtt töltött évtizedek így formálták lelkedet. De 

most már azzal kell többet foglalkoznod, hogy Velem mi van benned és 

azokban, akikkel még  földi életed vándorútját járod. Senki és soha, még az 

örökéletben sem tud mit kezdeni sem önmagával, sem másokkal, ha Velem 

és Bennem nem találta meg élete értelmét. Nagyon fontos, hogy Bennem bé-

két, otthont találj, hogy fájdalmaidat enyhíteni tudjam (Máté 11;28-30). De 

még ennél is fontosabb, hogy Én otthont találjak benned! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2044.  

Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK? 

 1. Nagyon meg vagyok kötözve gyermekemmel, unokáimmal. 

 2. Meghalt férjem átkot mondott rám. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Csak annyiban tudok segíteni neked, amennyiben szabaddá válsz! 

Minden megkötözöttség leárnyékol téged, s Én bármennyire szeretném, nem 

tudom elfoglalni szívedben azt a helyet, ami Engem megillet. Ha pedig saját 

helyemet nem tudom elfoglalni, akkor teljesen visszahúzódom, mert két úr-

nak szolgálni nem lehet! Vagy Én vagyok urad és megszabadítód, vagy vár-

nom kell, amíg sok csalódás és szenvedés árán rá nem jössz arra, hogy nin-

csenek utak a boldogság felé, csak Út van, és ez Én vagyok! 

 Gyermekeddel és unokáiddal nem az együttlét a probléma, hanem az 

egymásba kapaszkodás! Belém csak két kézzel lehet kapaszkodni, csak teljes 

szívvel lehet szeretni. Engem nem lehet megosztani! Én nem tudok segéd-

motoros lenni egyetlen szívben sem! Szeretetem nem egyezhet bele, hogy he-

lyemet másokkal bárki is megoszthassa! 

 Mindaddig nem tudok boldogító módon életedben hatékonyan működ-

ni, amíg gyermeked, vejed, unokáid, tehát emberek, körülmények több gon-

dot okoznak neked, mint az Én sorsom köztetek! 

 Akiben élhetek, az elkezdi átalakítani gondolkodását az Én boldogító, 

békét sugárzó jelenlétem irányában. Vagyis elindul a benső szabaddá válás 

útján. A legnagyobb probléma soha nem az, hogy valaki meg van kötözve. A 

legnagyobb probléma mindig az, amikor valaki megkötözött akar maradni! 
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Amikor valaki nem akarja leol- dani magáról az Általam áldottnak egyál-

talán nem mondható családi kötelékeket. 

 Az a kijelentésed, mely szerint sajnálod, hogy leányod házasságát nem 

tudtad megakadályozni, azt jelenti, hogy teljesen félreismered Istentől kapott 

földi szerepedet! Amíg ezt nem keresed és találod meg, addig átok alatt vagy 

akkor is, ha meghalt férjed átkozott meg, akkor is, ha senki sem átkozott 

meg. Nálad nem feloldani kell egy átkot, hanem meg kell térned Hozzám, 

Uradhoz, Istenedhez, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és 

minden erőddel. Ez a legfőbb parancsolat (Máté 22;37)!  

Az nem baj, ha erre képtelennek gondolod magadat! Minden egyes nap 

töltsél Velem el bizonyos időt, hogy ezt megbeszéljük. Én segíteni akarok! 

Át akarom adni neked nemcsak bölcsességemet, hanem az erőmet is! Szeret-

nélek megtanítani helyesen szeretni! Természetesen ez a te legfőbb érdeked! 

Sem te, sem  leányod, sem unokáid nem nyernek semmit azzal, hogyha 

együtt érző szívvel nevelni akarod őket. Csak azzal nyernek, ha magadat aka-

rod nevelni! 

 Én nagyon szeretlek! És helyesen szeretlek. Ahogy Én szeretlek téged, 

úgy kell megtanulnod szereti azokat, akikkel együtt élsz! Szabadon, fegyel-

mezetten, szolgálatra készen, ha igénylik szolgálatodat, s türelemmel, megér-

téssel, várakozással és békével, ha nem igénylik szolgálatodat. Ha így próbá-

lod szeretni tieidet, akkor Én szeretem őket benned. Ha nem erre törekszel, 

akkor csak magadat szereted, mert nem szolgálni, hanem uralkodni akarsz! 

Ettől a hozzáállástól Én teljesen elhatárolom Magamat!  

 Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2055. 

Kérdező: ÁLDALAK URAM! 

 Hála és köszönet mindenért! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A hit csodákra képes. Ezért mondhattam, hogy ha csak akkora hitetek 

is lesz, mint a mustármag, akkor már csodálatos dolgokra lesztek képesek. 

Az is mondottam, hogy még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint 

amit Én tettem, amíg emberként közöttetek éltem. 

 Higgyétek el, hogy Én bennetek élek! Igen! Benned élek, és ennek nem 

lehet kisebb, kevesebbet érő következménye, mint a boldogságod! Lehetet-

len, hogy aki elhiszi, hogy benne élek, az boldogtalan legyen! Ez ellentmon-

dás lenne! Mert ellentmondás az, hogy boldogtalan az, aki a boldogságot, a 

Mennyországot hordozza, tehát Engem hordoz magában! 
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 Velem valóban elérkezett hozzátok az Isten országa! Én valóban 

azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. 

 Mivel nem bábuknak teremtett benneteket az Isten, ezért csak abban 

tudok boldogítóan élni, aki ismer Engem, és engedi, hogy úgy éljek benne, 

ahogy Én jónak látom, és nem úgy, ahogy ő vagy mások látják jónak! Értel-

meteket nem kapcsolhatom ki! Az ősellenségnek az a vágya, hogy ne gon-

dolkodjatok! Ő akarja azt, hogy engedelmeskedjetek embereknek, ösztönei-

teknek, fölmerülő vágyaitoknak, az emberi közvéleménynek. Sőt azt akarja, 

hogy engedelmeskedjetek Istennek is, csak ne úgy, ahogy Én elmondottam és 

elétek éltem, hanem úgy, ahogy mások mondják nektek! 

 Nagyon örülök neked! Nagyon szeretlek és nagyon bízom abban, hogy 

szeretnél egyre jobban megismerni Engem! Számodra ez azért fontos, mert 

az Én irántad megélt szeretetem nagyra értékeli a te értelmi képességedet, és 

Én olyannak szeretlek, mint amilyen vagy! Mivel te szintén csak úgy tudsz 

szeretni, amilyen vagy, és nem úgy, amilyen Én vagyok, ezért kell neked fej-

lődnöd az Engem megismerésben, ezért kell neked egyre jobban megismer-

ned, hogy ki is él benned boldogító módon! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2056. 

Kérdező: EGY TANÍTÓRÓL ÉS GYÓGYÍTÓRÓL  

  Véleményt kérek egy tanítóról és gyógyítóról! 

HANG: "Drága Gyermekem!  

A tanítás és a gyógyítás nem tartoznak szükségszerűen egymáshoz 

azon az erkölcsi területen, ahol Velem találkoznotok kell, ha boldogok akar-

tok lenni. 

 "Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?..." fogják kérdezni azok, 

akik az Én nevemben tettek csodákat, sőt, űztek ördögöt. Én pedig kijelen-

tem nekik: "Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!"  

A sok csoda közé természetesen sok gyógyító csoda is tartozik! Egy 

időre visszakaphatja testi egészségét az, aki ennek fejében az ördögnek adja 

lelkét. De ez semmi esetre sem az Én nevemben történik. Legföljebb az Én 

nevem kimondásáról lehet szó, amire ezek hivatkozni fognak. Aki valóban 

az Én nevemben tesz csodát, az a Tőlem kapott küldetés erejében teszi azt, és 

nem annak az erejében, hogy nevemet kimondja! 

Kétségtelen, hogy a betegség, a fájdalom nem a szeretet Isten műve! Ez 

az ember bukottságának következménye! A Földre bukottságé is! Én, amikor 

a lelki, szellemi bukottság nyomorúságos állapotát megszüntetem abban, aki 



 

 

 

31 

Engem befogad,  akkor nem eme- lem ki a földi élet bukottságának állapo-

tából automatikusan! Eljön az az idő, amikor azt fogom mondani: "Emeljé-

tek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21;28)!" De van-

nak, akiknek adok olyan feladatot és hozzá karizmát, hogy gyógyítsák a testi 

betegségeket is, mintegy előre jelezve, hogy Velem elérkezett hozzátok az Is-

ten országa! Tudnotok kell viszont, hogy a Földön az egészség állapota 

semmivel sem előzi meg erkölcsi értelemben a betegség állapotát. A boldog-

ság és boldogtalanság állapota nem attól függ, hogy valaki testileg egészsé-

ges vagy beteg, hanem attól, hogy az alázatos szeretet átjárja őt vagy sem! A 

valóság az, hogy mindenki halálra született a Földre, tehát valamilyen szinten 

mindenki betegséget hordoz magában, ha akarja, ha nem. Az egészség szint-

jével egyenes arányban van felelősségszintje is mindenkinek. Ebbe a keretbe 

tartozik e kijelentés: "Aki sokat kapott, attól sokat is követlenek!" 

Én, bár mindenkit meggyógyítottam, aki Engem erre kért, de nem azért 

jöttem a Földre, hogy ezt tegyem! Azt, hogy nem ezért jöttem, és hogy miért 

jöttem, elolvashatod Márk 1;38-ban! 

A kérdezett prédikátor tanításáról azt kell tudnod, hogy amikor Engem 

idéz, akkor azt igazolja, hogy fontosnak tartja tanításomat. Amikor viszont 

nem Engem, hanem a Biblia többi íróit idézi, akkor csak annyiban fogadd el 

idézeteit, amennyiben az evangéliumokkal szinkronban vannak. 

 Ne feledd! A Szentírásban minden benne van és az ellenkezője is 

mindennek. Ezért oly nagy a marakodás a folyton Bibliára hivatkozó külön-

böző felekezetek között. Tehát az, aki nem rangsorol a Bibliában, az nem 

Engem, az Igazságot, hanem saját igazát képviseli. 

 Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának, ezért rendre 

meg kell vizsgálnotok, hogy milyen lélek van bennetek! 

 Nincs ember a világon, és nincs intézmény sem, amelyre azt mondhat-

nám, hogy fenntartás nélkül kövessétek! Vizsgáljatok meg mindent!  

Aki az evangéliumok alapján tisztába került az Én gondolatvilágom-

mal, és követni akar Engem, azt Lelkem segíteni tudja abban, hogy a jót meg 

tudja különböztetni attól, ami nem jó! A tekintély-érvek a legritkább esetben 

tudnak erőforrásai lenni annak a gondolat- és élet-átalakításnak, amelyet Én 

megkívánok azoktól, akik egy húron akarnak pendülni Velem! 

 A valóban hiteles próféták legsúlyosabb vizsgája az ellenségszeretés 

vállalása! "Szeressétek inkább ellenségeiteket!" (Lukács 6;35) 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2057. 
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2057. 

Kérdező: A REIKIRŐL 

 A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A REIKI-vel kapcsolatban mondok rövid véleményt. Te nagyon tisztán 

látod ezt a területet. Légy meggyőződve arról, hogy maga a forrás tiszta, s 

ezért tud oly pozitív hatással lenni annyi emberre ez a gyakorlat. 

 Mindannyiotoknak tudomásul kell vennetek azonban, hogy nem elég, 

ha egy folyamnak tiszta a forrása. Rendre meg kell vizsgálnotok a folyamot 

szakaszonként is, mivel menet közben olyan kezeken folyik ez át, amelyek 

tisztaságáról nem lehet mindig biztos a korlátozott emberi értelem. 

 A tapasztalat azt igazolja, hogy a vizsgálatban első helyen kell állnia az 

anyagi oldalnak! Nagyon sok a jóhiszemű ember, és sajnos vannak olyanok, 

akik ezt kihasználják.  

Az emberek általában a testi egészség és a hangulati, érzelmi kellemes-

ség érdekében szinte bármiféle anyagi áldozatra képesek. Rövid távú siker 

után sokszor nagy és keserű kiábrándultságok, könnyek és szenvedések sze-

gélyezik a  becsapottak útját. Ehhez hozzájárul még az, hogy az emberek a 

kezdeti sikerekről örömmel és némi túlzással szoktak tanúságot tenni, míg a 

sikertelenséget, szégyen és más pszichikai gátak közé szorítva, legtöbbször 

elhallgatják. 

  Ezért nagyon fontos a rendszeres kontroll! Vizsgáljatok meg mindent! 

A jót tartsátok meg, s amit helytelennek ítél bennetek a lelkiismeret, azt ves-

sétek el. 

 Nagy igazságot hordoz a Jakab levél 1;5. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2058. 

Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK 

 Munkahelyet kell választanom, s bizonytalan vagyok. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Neked már ismerned kellene Engem annyira, hogy a döntéseidbe nem 

szólok bele mindaddig, amíg józan ítélőképességgel rendelkezel. Te pedig 

rendelkezel ezzel! Ha nem rendelkeznél, vagyis lelkiismereteden keresztül 

nem szólhatnék hozzád, tehát ha nem lennél beszámítható, akkor mások által 

mondanám meg, hogy mi a teendőd. 

 Nincs olyan, hogy bárkiért is felelősséget tudnék vállalni. Csak maga-

mért felelek Én is! 
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 Miután döntöttél, és úgy döntöttél, hogy döntésed nem Isten akara-

ta elleni döntés, tehát nem bűn, akkor Én teljesen rendelkezésedre állok, 

hogy benső békével, erővel és türelemmel tudd hordozni a vállalt kereszte-

det. Tehát partnered szívesen vagyok, de helyetted nem tehetem meg azt, 

amit neked kell megtenned.  

 Irántad való szeretetem megköveteli azt Tőlem, hogy partnered legyek, 

de helyetted ne döntsek sorskérdésekben. Földre hozott karmád feloldására 

feltétlenül szükséges az, hogy te dönts, és vállald döntéseidért a felelősséget. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2059. 

Kérdező: SÖTÉT A VILÁGOM. BIZALMATLAN  VAGYOK! 

 1. A sok keserű tapasztalat elbizonytalanít. 

 2. Megtalálom, megtaláltam társamat? 

 3. Nem szeretném, ha visszaélnének érzéseimmel. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Neked most közhelynek tűnhet, de mégsem mondhatok mást, mint 

azt, amit nyilvános működésem beköszöntőjekor mondottam: 

".....Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Márk 1;15) Higgyétek el, hogy e ki-

jelentésem szívetek közepét célozta meg! E nélkül semmit nem tudtok kez-

deni boldogságra törekvő szándékotokkal! Ha az egész világot a lábad elé te-

szik is, ha olyan egészséges leszel, hogy a legjobb közérzetnek fogsz is ör-

vendezni, akkor sem leszel boldog addig, amíg komoly elszántsággal hozzá 

nem látsz átalakítani gondolkodásodat! 

 Ha csak akkora hited lesz, mint a mustármag, s elhiszed, hogy az isten-

szeretőknek minden javára válik, akkor már elindultál a benső béke, a bol-

dogság útján. Ha ezt nem vállalod, akkor mindig valami felületi kezeléssel, 

valami bódulattal próbálod elviselhetővé tenni e siralomvölgyben az életedet. 

De még egy pillanatra sem találhatod így meg benső békédet, mert mindig 

tudni fogod, hogy minden bódulatból fel kell ébredned egyszer. Az ettől való 

szorongás még a bódulatot is megkeseríti! 

 2. Olyat nem fogsz találni Rajtam kívül, aki feláldozza érted életét. Ha 

társat kívánsz magad mellé, akkor olyat keress, akiért te képes vagy feláldoz-

ni földi életedet. 

 3. Mindenki, tehát te is ki vagy téve annak a veszélynek, hogy vissza-

élnek szereteteddel, odaadottságoddal. Azért ajánlottam fel két fegyvert - le-

gyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az emberektől -, mert nagy sze-

retetemben szeretnélek megkímélni benneteket azoktól a lelki fájdalmaktól, 
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amelyek Isten arcát is képesek el- homályosítani bennetek. Légy hát okos és 

óvatos! Rám mindig számíthatsz! Igaz, helyetted nem csinálok meg semmit, 

de érted és veled mindent! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2060. 

Kérdező: KÜLSŐ HATÁSOKRÓL 

 1. Mi az oka egy furcsa zsibbadásnak? 

 2. Kit láttam otthon egy fehér ködben? 

 3. Néha illatot érzek. Honnan van ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden zsibbadást vérellátási elégtelenség idéz elő. Ennek viszont 

sokféle oka lehet. Fizikai, pszichikai és metafizikai, tehát a szellemvilág já-

téka is lehet. 

 A fizikai okot nem kell magyaráznom. Egy zsibbadásnak akkor van 

pszichikai oka, ha túl élénk fantáziával és túl érzékeny idegrendszerrel van 

ellátva valaki. A szellemvilág is oka lehet ilyenkor a zsibbadásnak, de általá-

ban nem jó, hanem szemtelen szellemekről van szó. Ezért legjobb nem tö-

rődni velük. A szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne tö-

rődjenek velük. Ezért egy idő után elhagyják az őket negligálót. A jó szelle-

mek inkább serkentően hatnak, mint bénítóan. Lebénítást csak akkor idéznek 

elő, ha egy jó szándékú ember tudatlanságból olyat akar tenni, ami hosszú 

távon ártana neki. A HANG-médium élt már át ilyet! 

 2. Kívülről ne várjatok soha pozitív hatást, megoldást életetekre! Még 

Én sem tudtam JÓL hatni kívülről! Ezért mondottam tanítványaimnak, hogy 

jobb nekik, ha Én elmegyek! Igen, mert az a Szentlélek, akit Én elküldtem, 

az belülről fog hatni rátok! 

 Tehát az a bizonyos alak, akit láttál, nem érdemli meg, hogy időt paza-

rolj rá! 

 3. A jó illatnak is lehet sokféle oka. Ha a szellemvilágtól van, akkor 

hálát kell adni érte. Erkölcsi értéke nincs! Tehát bárki lehet boldog nélküle! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2061. 

Kérdező: LESZ-E GYERMEKÜNK? 

 Igaz-e, hogy 1997 februárjában  gyermekünk születik? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 Mivel a HANG nemcsak a kérdezőnek válaszol, hanem minden ol-

vasóját gazdagítani akarja szellemileg, lelkileg, ezért válaszolok feltett kér-

désedre. 

 1996. nov. 1-jén kérdezed, hogy születik-e gyermeketek négy hónap 

múlva. Igaz, te úgy kérdezed, hogy akar-e leszületni a Földre hozzátok febru-

árban valaki. Ezt tehát lehet úgy értelmezni, hogy lehetséges-e fogantatás ek-

kor. Ha így érted, márpedig másképpen nem értheted, akkor azt kell monda-

nom, hogy sokan akarnak új életet kezdeni a Földön minden pillanatban, és 

feltétlenül titeket is örömmel vállalnának, ha ezt bizonyos külső körülmé-

nyek lehetővé tennék. 

 Valakinek Földre-jötte nemcsak attól függ, hogy akarja vagy sem. 

Vannak olyan feltételek, amelyek ha hiányoznak, akkor nem tudnak e földi 

élet után vágyakozó szellemek ott megszületni, ahol szeretnének. 

 A világmindenségben van rend, de ez a rend nem valami darabos fizi-

kális rend, hanem olyan, mint sok-sok hang egymásba fonódása. A végső 

melódia megvalósulása előtt sok-sok variáció a ti lelki, szellemi ízlésetektől 

függ. Vagyis, sok szabad akaratnak kell egybecsengenie ahhoz, hogy egy dal-

lam létrejöjjön. 

 Akkor találod meg benső békédet, ha arra koncentrálsz, hogy itt és 

most meglásd, mit kíván tőled a benned élő Lelkem. Én jövendőt csak akkor 

mondok, ha a kérdezőnek ez feltétlenül fontos a jelenben ahhoz, hogy szere-

tetben növekedjék. 

 Neked együtt kell élned azzal a reménnyel, hogy apa leszel, és együtt 

kell élned azzal a valósággal, hogy számodra a jelen megszentelésénél fonto-

sabb nincs a világon! 

 Megáldalak a BIZALOM és  HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2062. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

 1. A nagymamám álmában látta Jézust. 

 2. Jézustól van gyógyító energiám? 

 3. Utoljára vagyok a Földön? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az álmok szimbolikus nyelvét magának az álmodónak kell megta-

nulnia megfejteni. Nagyon ritka az az álom, amikor csak szakmai hozzáértő 

tudja megfejteni az álmokat, függetlenül az álmodótól. 

 Nagymamád álmában megélt valamit abból a fölszabadult örömből, 

amit az Én jelenlétem az ő számára biztosít. Amikor pedig megijedt attól a 
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nagy asszonytól, akit látott, az nem égi lény volt, de nem is valami ször-

nyeteg, hanem saját én-je, amely még nem finomult olyanná, amilyenné ő 

lelke mélyén látni szeretné magát! 

 2. Minden energia isteni eredetű! Teljesen mindegy, hogy milyen uta-

kon ér el és erősödik föl bennetek. Fontos az, hogy felhasználása által növe-

kedjék bennetek a szeretetet! Abban, hogy ez történjék, főszerepe van annak, 

aki energiát érez magában! A döntő tehát nem az, hogy ki és mi által jut el 

valakihez a gyógyító energia, hanem az, hogy forrása mindig Én vagyok, és 

tőletek függ, hitetektől, gyakorlati szeretetetektől, az ellenségnek is megbo-

csátani tudásotoktól, hogy áldást vagy valami mást közvetít. 

 3. Mindaddig újra kell születnie mindenkinek, amíg újjá nem született 

saját testében. Aki őszinte bűnbánatban fájlalja elmúlt életének botlásait, s 

elfogad engem urának, megszabadítójának, tehát további élete irányítójának, 

annak az Én Lelkem megadja az újjászületés kegyelmét. Az ilyen embernek 

már nem kell többé megszületnie a Földön (János 3;3). 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2063.  

Kérdező: MI AZ ÉLETFELADATOM? 

 1. Máté 7;22-24 hogyan értendő? 

 2. Tudok-e segíteni betegeken? 

 3. Őrangyalomnak mi a neve? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nevemben csak az teszi azt, amit tesz, aki Tőlem kapott erre megbí-

zatást! Aki nevemet kimondja, az nem lesz attól az Én küldöttem, megbízot-

tam, partnerem. A mennyek országában nem azok vannak, akik Uram, 

Uram-ot (Máté 7;21) mondogattak, hanem azok, akik igyekeztek megtenni 

Atyám akaratát! Atyámnak pedig az az akarata, hogy mindenki megtérjen, 

tehát bűnbánatot tartson, alakítsa át gondolkodását, szülessen újjá, vegye a 

Szentlelket, és e Lélek irányítása alatt tegye lehetővé, hogy Atyám és Én la-

kást vegyünk nála (János 14;23)! Szó sincs tehát arról, hogy azok, akikre a 

megjelölt rész vonatkozik, bármit is csináltak volna az Én nevemben! 

 2. Elemi kötelességed, hogy segítsd mindazokat, akik neked erre lehe-

tőséget adnak. Ezért jöttél le a Földre. A lényeget illetően neked sem más a 

küldetésed, mint az Enyém volt, amikor leszülettem a Földre! Én azért jöt-

tem, hogy partnereket, tanítványokat gyűjtsek, s így segítsem veletek és álta-

latok  mindazokat, akik kinyílnak Felém, arra, hogy Általam, Velem és Ben-

nem a világ világosságai legyenek! 
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 Teljesen ferde vágányon halad az, aki úgy gondolja, hogy Belőlem 

elég volt egy! Hallatlan sokat ártó tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy 

csak Nekem kellett keresztény életet élnem, s elég ezt elhinni, és máris ölébe 

hull a kedves hívőnek a mennyek országa! Nem, nem és nem! Aki legalább 

őszinte szándékkal nem törekszik arra, hogy Én úgy éljek benne - természe-

tesen a körülményeket, adottságokat és a kor viszonyait figyelembe véve -, 

amint a názáreti Ácsban éltem, az semmit nem értett meg abból, amiért a 

Földre jöttem! Annak elérése, amit Pál mondott: "Élek én, de már nem én, 

hanem Krisztus él bennem!" mindazoknak, akik szeretnek Engem, kell hogy 

életcéljuk legyen! Senki nem kap ennél olcsóbban Mennyországot! 

 A világnak nem megkeresztelt emberekre, hanem  keresztény emberek-

re van szüksége. Tehát nem a szertartások halmozása, hanem a magatartás 

megváltoztatása az, ami által lehetőséget kapok arra, hogy élni tudjak benne-

tek. Természetesen az ilyen magatartás vállalását jó, ha szertartással lepecsé-

telitek, de az, hogy a  gondolkodás-átalakítás vállalása nélkül szertartásokat 

halmoztok, az egyenesen istengyalázás! 

 3. Adj te őrangyalodnak olyan nevet, amilyet a szíved diktál!  

 Drága Gyermekem! Köszönöm szíved szeretetét! Fontosnak tartom, 

hogy kedves leveled, amit Hozzám, a HANG-hoz írtál, előszóként az egyik 

kötetben megjelenjen. 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2064. 

Kérdező: AZ IMÁRÓL 

 Imával lehet lelkeket menteni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Három pontban foglalom össze mondanivalómat az imádságról. 

a) Nincs meg nem hallgatott ima! Mivel az ima nem más, mint az, hogy lel-

keteket az Istenhez emelitek, ezért azoknak az imája, akik még nem fogadták 

be magukba Istent, mint megszentelő kegyelmet, legelőször csak olyan imá-

ban találnak meghallgatásra, amely arra kéri Istent, hogy segítse őket meg-

térni. Ha ez megtörtént, akkor vagy azt kapják, amit kérnek, vagy annál job-

bat. De mindig gazdagodnak lelkileg imáik által. 

b) Minden mindennel összefügg! Amikor valakiért imádkoztok, akkor az 

egész világ lesz jobb az imáitok hatására, és nemcsak az, akiért imádkoztok. 

Mégis nagyon jó, ha konkrét személyért imádkoztok, mert imádságotok in-

tenzitása, átéltsége a lélektani törvények alapján fokozottabb ilyenkor, mint-

ha csak úgy általánosságban imádkoznátok mindenkiért. 
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c) Semmiféle imádság nem képes a rosszindulatú embert jóindulatúvá tenni! 

Senkinek a megtérése nem múlik Istenen! Mivel senkiről sem tudjátok, hogy 

lelke mélyén jó - vagy rosszindulatú, ezért érdemes mindenkiért imádkozni. 

Ha az illető rosszindulatú, akkor imátok visszaszáll rátok. 

 Amikor valaki azt mondja, hogy egy-egy miatyánkkal, üdvözléggyel 

lelkeket lehet menteni, akkor ezt nem szó szerint kell érteni. Ez egy nem ép-

pen szerencsés kép, amelyet az üzleti életből véve alkalmazni szoktatok a 

kegyelmi életre is. Ezt jobb kerülni! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2065. 

Kérdező: EGY HALOTT TÖMÖR ÜZENETE 

 1. Egy meghalt ismerősöm sorsáról kérdezem a HANG-ot.  

 2. Meditációban egyedül sem éreztem magam magányosnak. 

 3. Kik voltak, akik simogatták a lelkemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. "Megoldódtak problémáim!" Ezt üzeni ismerősöd! E szavakat ő su-

gallta! Engedélyt kapott erre! 

 2. A meditációban eljutottál lelkednek arra a szintjére, ahol már nem 

létezik számodra a magányosság érzése. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, 

hogy pozitív alaphelyzetbe sikerült kerülnöd. A Tőlem eltávolodás minél 

jobban mélyül, annál inkább elhatalmasodik a magányosság érzése a lélek-

ben. A halál utáni pokol az elmagányosodottak világa! 

 Van a Földön olyan lelkiállapot, amikor nagyon elhagyatottnak érzi 

magát valaki, pedig ilyenkor vagyok hozzá legközelebb. Ez a lelki szárazság. 

Ez az elhagyatottság, és nem a magányosság érzése! De most nem erről aka-

rok beszélni. 

Aki távol van Tőlem, az mindent elkövet, hogy emberek vegyék körül! 

A magány szinte kibírhatatlan számára. Képtelen a szembesülésre, ezért 

mindent elkövet, hogy tömegbe, társaságba, valamilyen szintén Tőlem távol-

levő emberek közé meneküljön.  

Aki önszántából meditálni képes, az egy lelki szint elérésekor már in-

kább abból érez meg valamit, hogy Én benne vagyok nemcsak létbentartó, 

hanem boldogító módon is! 

 3. Őrangyalod és társai mindig veled vannak. Ők gyógyítgatnak, erősí-

tenek lelkileg téged. Olyan hatás, ami téged ért őrangyaloddal kapcsolatban, 

hogy is jöhetne mástól?! 
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 Drága Gyermekem! Előre jelzem, hogy lelki szárazságon, tehát egy 

kiüresedett, elhagyatottság érzésen neked is át kell menned lelked fejlődése 

érdekében. Ez azért lesz szükséges, mert van a léleknek olyan állapota, ami-

kor csak a hithűsége marad, amikor igazolnia kell, hogy Istent nem ajándéka-

iért szereti, hanem Önmagáért! Ez az igazi és örök szeretet! A lelki száraz-

ság, a boldogtalanságnak valóságos megtapasztalása tesz alkalmassá min-

denkit az igazi boldogság, az Istenben élés boldogságának megtapasztalására. 

Ez a megtapasztalás messze felülmúlja mind az újjászületésben, mind a Lé-

lekkeresztségben átélt istenélményt! 

 Megáldalak a TÜRELEM és HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2066. 

Kérdező: ŐSELLENSÉG FORTÉLYA 

 1. A  hiteles médiumitásról... Ez hogyan fejleszthető? 

 2. Hogyan történik az önátadás? 

 3. Küldjek-e áldással egy kazettát valakinek? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. El kell egyszer döntened, hogy Én, Jézus vagyok-e a legfontosabb 

neked vagy a spirituális érdeklődésed!? Tudnod kéne, hogy spirituális érdek-

lődésedet azért kaptad, hogy Velem foglalkozz!  

Az ősellenség egyik gyakori és nagyon hatékony stratégiája az, hogy 

nem direkt, hanem indirekt módon igyekszik akadályozni a lelkek helyes fej-

lődését. Ez az indirekt mód szép és kívánatos mezbe öltöztet olyan tartalma-

kat, amelyek elrabolják az időtöket attól, hogy Velem foglalkozzatok. 

 Hiteles médiumitást csak Én adhatok. Ehhez részedről és minden em-

ber részéről kérnetek kell a Szentlélek betöltődését, ahogy ezt Lukács 11;13-

ban olvashatod.  

Az Én Atyám nektek, ha  Bennem éltek,  a Szentlélek által olyan sze-

repet ad, tehát olyan médiummá, közvetítővé ken föl titeket, hogy saját és 

mások lelki fejlődése érdekében karizmák által Én élni és működni tudok 

bennetek! 

 A Szentlélektől kapott szerepben fejlődni csak alázattal lehet. Alázat-

tal, és nem erőfeszítéssel. Senki nem siettetheti növekedését azáltal, hogy fe-

jét próbálja fölfelé húzni! Csak megfelelő táplálkozás és életvitel által tud 

nőni, fejlődni az, ami él. Ez érvényes az Istentől kapott szerep kibontakozta-

tására is! 

 2. Mindenki csak azt adhatja, ami az övé! Tiéd az, amit magadban 

hordasz, és nem az, amit magadon! Ezt kell Nekem átadnod! Ha egy csendes 
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imában szíved egész szeretetével átadod Nekem benső világodat, képessé-

geidet - fájlalva eddigi szeretetlenségedet, és reménykedve, hogy lakást ve-

szek nálad -, akkor a Szentlélek újjászül téged saját testedben! Igen! A te ol-

daladról nézve ezt megtérésnek hívják, Isten oldaláról nézve pedig újjászüle-

tésnek. Ennek valódiságát az igazolja, hogy ettől kezdve, pontosan azért, 

mert benső világodat átadtad Nekem, te sokat akarsz és fogsz is foglalkozni 

Velem! Nagyon fog érdekelni, hogy Én ki vagyok, mit akarok, hogyan aka-

rok működni benned! Így válunk egymásnak partnereivé! 

 3. Semmiféle kazettát és semmit  ne küldj el senkinek addig, amíg ben-

sőleg meg nem bizonyosodsz arról, hogy ezzel építed, buzdítod és vigaszta-

lod azt, akinek a küldeményt küldöd. Ködösítés soha nem jön Tőlem! Én a 

világosság vagyok! A misztifikált ködösítések mindig a megtévesztő szelle-

mek próbálkozásai, hogy különböző hiúsági, szereplési és egyéb negatív vá-

gyaitok meglovagolásával megkeserítse életeteket! 

 Kérjétek a szerénység, az egyszerűség, az átláthatóság kegyelmét, hogy 

meg tudjalak menteni benneteket a keserű csalódásoktól! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2067. 

Kérdező: A HANG MINDENKIBEN SZÓL! 

 1. Kérek valakiről véleményt. 

 2. Miért nem szól bennem is a HANG? 

 3. Helyesen imádkozom? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 E válaszok már a HANG 21-dik kötetében fognak megjelenni. Csak 

azért válaszolok  csupán három kérdésre, mivel az eddig megjelent kötetek-

ben több mint tízezer kérdést válaszoltam meg. Ha elolvassátok ezeket - 

ezért írattam le! -, akkor legtöbb kérdésetekre megkapjátok a válaszomat. 

 1. Kimerítő véleményt személyekről nem mondok. Kijelentésekről, né-

zőpontokról igen, de személyekről nem! Azért van a józan eszetek, hogy en-

nek használatával, gyakran fáradságos szellemi munkával vizsgáljatok meg 

mindent. Amit jónak ítélsz, azt tartsd meg mindaddig, amíg jónak ítéled. 

Amit nem tartasz jónak, azt vesd el! Csak ezáltal mondhatod magadat felelős 

személynek! De személyek fölött soha ne mondj bírói ítéletet, mert soha nem 

tudod, hogy ki mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, 

hogy milyen mértékben működött együtt Velem. 

 2. Benned is szól a HANG! A lelkiismereted szava az Én szavam ben-

ned! Kettőtök között a különbség az, hogy a HANG-médiumban a te lelkiis-



 

 

 

41 

mereted tisztábban szólal meg, mint benned. Szabad lények vagytok, és 

Isten azért ad különböző szerepeket, hogy az egymásrautaltság által növeked-

jetek az alázatban és a szeretetben. 

 3. Imádkozni annyit jelent, mint lelkedet Istenhez emelni. Ez történhet 

szóban, gondolatokban, képekben, érzésekben. A fontos a szándék. Minden-

ki jól imádkozik, ha jó szándékkal fordul Felém. Akkor jó a szándékod, ha 

imád által szeretetben növekedni akarsz. 

 A hálálkodó és dicsőítő imák azért fontosak, hogy benső szemeid ki-

nyíljanak arra, hogy milyen gazdaggá tettelek már eddig is téged lélekben. A 

kérő imára pedig azért van szükséged, hogy Isten tanúságot tudjon tenni ar-

ról, hogy meghallgat téged, mint gyermekét! 

 Fontos tudnod, hogy kérdéseid, amelyekre nem válaszoltam, azért sem 

válaszolhatók meg Részemről, mert nem vehetem át tőled döntéseidért a fe-

lelősséget! Érett emberré kell válnod! Ezt csak felelős döntések árán érheted 

el! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2068. 

Kérdező: LÉGY OKOS ÉS ÓVATOS! 

 1. Egy személyről szeretném tudni, hogy ki ő! 

 2. Őrangyalokról kérdezem a HANG-ot. 

 3. Bűn, ha zálogházba adok valamit? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ma már mindenkinek csak három kérdésére válaszolok. Nem helyette-

tek, hanem veletek akarok gondolkodni. A HANG-könyvek olvasói ezt fel-

tétlenül megtapasztalják! 

 1. Az illetőt kérdezd meg, ha nem tudod, hogy ki ő. Én ilyen felvilágo-

sítást nem adhatok. Részben azért, mert nem leplezhetek le senkit (még Jú-

dást sem leplezhettem le társai előtt!), részben pedig azért, mert nem tehetem 

meg helyettetek azt, amit nektek kell megtennetek! 

 2. Őrangyala mindenkinek van! Olyan nevet adsz őrangyalodnak, ami-

lyet óhajtasz. Van ugyan itt is neve, vagyis megkülönböztetési alap vele kap-

csolatban, de ez nem alkalmazható a veled való kapcsolatának kifejezésére. 

Neki az is jó, ha csak őrangyalodnak nevezed, az is, ha valami más, kedves 

nevet adsz neki. 

 Természetesen gyermeked őrangyalával is beszélhetsz, de jobb, ha ezt 

rábízod a te őrangyalodra. A teremtett szellemi lények összefonódása által 

tud mindenki növekedni Bennem! 
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 3. Felnőtt ember önkénye- sen ne tegyen olyan lépéseket, amelyek 

anyagi helyzetét érintik. Komolyan át kell gondolni, és értelmes, megbízható 

emberrel meg kell beszélni, ha valaki akár kölcsönt kér, akár kölcsönt ad, 

akár zálogba tesz valamit. Sok gondtól menekül meg az, aki így tesz. Így tud-

ja magát megmenteni a két véglettől: a könnyelműségtől és az önfejűségtől. 

E két mérges forrás nagyon meg tudja keseríteni nemcsak egy embernek az 

életét, hanem egy egész család életét is! 

 Egy rövid megjegyzést teszek a munkahelyeddel kapcsolatban felvetett 

problémádra is. Nagyon komolyan át kell élned, hogy az istenszeretőknek 

minden javukra válik! Vagyis a hangsúlyt soha sem a másik ember megvál-

toztatására kell tenni, hanem arra, hogy minden és mindenki tükör. Tükör ar-

ra, hogy egyre jobb és tökéletesebb önismeretre jussatok! 

 Megáldalak a TÜRELEM és a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2069. 

Kérdező: PÁR JÓ TANÁCS! 

 1. Találok-e kiadót könyvemre? 

 2. Szervezzek gyógyítási alkalmakat? 

 3. Keressem a párkapcsolatot? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Erre a kérdésedre csak feltételesen lehet válaszolni! Vagyis minden-

re lehet kiadót találni, ha valaki mindent megtesz azért, hogy találjon. Te 

magad is tudod, hogy csak bizonyos feltételek mellett fogadhatod el, hogy 

kiadja valaki könyvedet. E feltételek pontos ismerete alapján tudja eldönteni 

egy kiadó, hogy vállalja-e vagy sem azt, amit tőle kívánsz. 

 2. A gyógyítási alkalmak akkor értékesek, ha lélek-centrikusak! Ha 

azért jöttök össze, hogy jobban és tisztultabban tudjátok egymást szeretni, 

akkor ennek lehet mellékterméke a gyógyítás. De a legfőbb cél semmikép-

pen! 

 3. Párkapcsolatot keresni általában nem jó. Ha valaki belesodródik egy 

ilyen kapcsolatba, az elviselhetőbben tudja vállalni, mint az, aki kereste a 

párkapcsolat keresztjét.  

Az élet keresztjének könnyítése csak Általam lehetséges. Ezért mon-

dottam: "Jöjjetek HOZZÁM!" (Máté 11;28) Egymást csak szenvedések árán 

tudjátok segíteni. A szenvedések könnyítésére az orvosság Nálam van! Min-

den emberi kapcsolatban meg kell tapasztalnotok, hogy a Földön a szeretet 

elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

2070. 

Kérdező: TÚL NAGY A TERHEM! 

 1. Hirtelen romlik egészségi állapotom. 

 2. A családi békét  hogyan segítsem elő? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Olyasmi fölött rágódsz, ami nem tőled vár megoldást. Sokkal szeré-

nyebbnek kellene lenned teherbíró képességedet illetően! Mások terhének 

nyomasztó súlyát nem szabadna magadra vállalnod! Mindenkinek a maga 

terhét kell ismernie és cipelnie.  

A te saját terhed az, amit a Tőlem kapott erő által képes vagy szeretet-

ben kezelni. Ami e fölött van, azon túl kell tenned magad. Ezt segíti az a fel-

ismerés, hogy csak magadért felelsz, hogy az istenszeretőknek minden javuk-

ra válik, hogy Isten a tenyerén hordoz, hogy Ő úgy szeret téged, mint senkit a 

világon, hogy egyetlenje vagy, hogy minden pillanatban rád gondol, hogy 

alig várja azt a pillanatot, amikor szemtől szemben találkozhat majd veled, 

hogy saját boldogságára teremtett téged, és saját Lelkét lehelte beléd, és még 

folytathatnám mindazt a csodálatos és nagyszerű isteni hozzáállást a te tüné-

keny, mulandó 

földi életedhez, amely mindig a te érdekedet szolgálja.  

Ezek és ezekhez hasonló gondolatok tökéletesen helyére tudják tenni 

benned azokat a testi betegség-tüneteket, amelyek nyugtalanítják lelkedet. 

 2. Ha békességszerző akarsz lenni, akkor mindig annak pártjára állj, 

aki nincs jelen! Ha pedig mindketten jelen vannak, akkor igyekezz ne ott 

lenni harmadiknak. Ha pedig ott kell lenned, akkor imádkozz magadban, te-

hát Velem beszélj, Hozzám szólj, és ne hozzájuk! 

 Tudnod kell, hogy te más helyett nem térhetsz meg! És azt is jó, ha tu-

dod, hogy felnőtt embereknek csak akkor érdemes tanácsot adni, ha ezt kife-

jezetten kérik! E nélkül még a legjobbnak tűnő tanács is gyakran többet árt, 

mint használ! 

 Nagyon szeretlek, és könnyíteni akarom terhedet! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2071. 

Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

 Álmom: Belelöktem egy motorost a vízbe, majd utánamentem,  

         és ott egy kisgyermek láttán nagyon sírtam. 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 Lelked mélyén ellensége vagy annak a rohanó életnek, amelyet a moto-

ros szimbolizál. Utána kellett menned, mert ettől te végleg el nem szakad-

hatsz. A gyermek, akit láttál, és aki sírásra késztetett, az te magad vagy. Na-

gyon mélyen ráéreztél arra a valóságra, hogy nagyon magányos vagy ebben a 

rohanó világban. És az a gyermeki kiszolgáltatottság, amit átéltél, hiába sze-

retne találni valami kapaszkodási pontot, nem talál! 

 Kedves Barátom! Gondolataidat, amelyeket kifejtettél lelkipásztorod-

nak, külső abronccsal összefogni nem tudod. Belülről kell a Szent Szellem-

nek azt a kenetet, áldást rád sugároznia, amely olyan benső egységet tud te-

remteni benned, amit a külső meg-nemértés viharai ki nem kezdhetnek, in-

kább megedzhetnek! 

 Higgy a Lukács 11;13-ban található kijelentésemben! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"  

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

2072. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

 1. Nem találom helyemet a világban. 

 2. Álmomban  lemaradás érzése jár át. 

     Egy másik álmomban nagyon rosszak a fogaim. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Két fontos szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy 

lelkedben hangsúlyváltást kell tenned. A hangsúlyt arra kell tenned, hogy Én, 

Jézus, találjam meg helyemet nálad! A másik az, hogy a földi élet lényegéhez 

tartozik a keresés küzdelme! 

 Akkor találom meg helyemet nálad, ha állapottá igyekszel tenni a Ve-

lem való kapcsolatodat. Ha köszöntesz, amikor reggel felébredsz, ha együtt 

indulunk el a napi teendőid felvállalására, ha napközben többször konzul-

tálsz Velem, ha este, mielőtt elalszol, szintén szánsz Rám pár percet. 

 A keresés küzdelme azt jelenti, hogy nem megállapodottságra törek-

szel, hanem arra, hogy növekedni tudj a szeretetben. 

 2. Mindkét álmodnak azonos a gyökere. Álmaid, vágyaid által repülni 

szeretnél, de az adottságok ezt nem teszik lehetővé. 

 A megoldás nem az, hogy lemondj az álmaidról, vágyaidról, hanem az, 

hogy az irányát állítsd be helyesen. Befelé kell elindulnod! Az önismeret, ön-

nevelés, a Velem való szellemi, lelki kapcsolat ápolása, fejlesztése végtelen 

perspektívát nyújt vágyaid, álmaid energiáinak felhasználására. 
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 Nagyszerű erők birtokában jöttél le a Földre! Ezek az erők a mulan-

dósággal nem tudnak sokat kezdeni. Ezért ajánlottam, hogy igyekezz állapot-

tá  nemesíteni a Velem való kapcsolatodat, és arra törekedj, hogy abban az 

életben, amelyben élni kényszerülsz, a szeretet növekedjen benned. Ehhez  

elkerülhetetlen eszköz a helyes ön- és istenismeret. Ezért kell befelé elindul-

nod (önismeret), és ezért kell Velem foglalkoznod lelkileg (ima, önfegye-

lem), szellemileg (evangéliumok, más Rólam  szóló és Velem foglalkozó 

könyvek tanulmányozása). 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2073.  

Kérdező: KI VAGYOK ÉN? 

 1. Jellemzést szeretnék kapni magamról! 

 2. Meghalt nagyapámról gyakran álmodom. 

HANG: " Kedves Barátom! 

1. Tükröt tudok nyújtani neked. E tükör Én vagyok! Ha kimerítő jel-

lemzést adsz Rólam magadnak, akkor ráismersz arra a CÉLRA, amire rá kell 

hangolódnod. Ha ezt megtetted, akkor már azon az ÚTON vagy, amelyet 

Magammal azonosnak hirdettem (János 14;5-6). 

Olyan jellemzést nem adhatok, hogy most hol tartasz, mivel már nem 

ott vagy, ahol akkor voltál, amikor leveledet írtad, s nem fogsz ott tartani, 

amikor válaszomat olvasod, ahol most vagy, amikor e sorokat diktálom. 

 Nagyon fontos, hogy jól ismerj Engem, és rendszeresítsd azt a pálya-

módosítást, ami által Rám hangolódsz! A földi életetekben, ahol állandó 

mozgásban, fejlődésben vagytok, egyetlen szilárd pont van, s az is csak el-

méletileg szilárd. Ez Én vagyok! Azért mondom, hogy elméletileg szilárd, és 

gyakorlatilag nem az, mert a gyakorlatban egyre jobban, egyre tisztultabban 

kell megismerned Engem, és Általam felismerned azt, ami a teendőd. Én a 

teljességet nyújtom feléd, amikor hozzád megyek és lakóhelyet veszek nálad 

(János 14;23), de te ebből a teljességből mindig annyit tudsz átölelni, ameny-

nyire kinyíltál Felém, és átitatódtál az emberek felé az Általam felkínált gya-

korlati szeretettel. 

 2. Ha nem küld nagyapád konkrét információt magáról ebből a halál 

utáni életből, akkor ez azt jelenti, hogy számodra csak azt tartja fontosnak, 

hogy tudj arról, hogy ő tud rólad! Ennek van olyan következménye is, hogy 

számíthatsz segítségére, és olyan is, hogy ő is számít imáidra. 

 Örülök szíved tanulékonyságának! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 
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******************************************************* 

2074. 

Kérdező: MIÉRT NINCS ÖNBIZALMAM ÉS JÓ EMBERISMERETEM? 

 1. Nincs önbizalmam. 

 2. Nem találom helyemet a világban. 

 3. Hogyan lehet nagyobb emberismeretre jutni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Pedig nincs okod arra, hogy ne legyen önbizalmad! Most nemcsak 

azt juttatom eszedbe, hogy egyetlenje vagy Istennek, és az egész világ, ebbe 

beleértve az egész Mennyországot is, szegényebb lenne, ha te nem lennél, 

hanem főleg arra gondolok, hogy azok az emberek, akik előtt azt éled meg, 

hogy nincs önbizalmad, tehát kisebbségi érzéssel küzdesz, s akiknek oly 

gyenge és silány az ítélőképességük, hogy is jelenthetnek számodra komoly 

problémát!  

 Igaz, hogy te most abban a korszakban élsz, amikor az emberek tudatá-

ban egy borzalmas értékrend-változás történt, amikor a legtöbb ember azzal 

dicsekszik, amit szégyellnie kellene, és azzal szerénykedik, ami igazi értéke, 

tehát abban a korban élsz, amikor az emberek szinte tüntetően elfordulnak az 

igazságtól, és odaadják magukat a meséknek, de ez nem szabad, hogy ok le-

gyen számodra önmagad leértékelésére. 

 Drága Gyermekem! Neked erősödnöd kell a hitedben! A hitben pedig 

csak gyakorlás által lehet erősödni!  

Ima és tanulás! Ezen a sínpáron fut az a vonat, amely Belém vetett  hi-

tedet és önmagadba vetett bizalmadat hordozza! 

 2. Valójában nincs is helyed a világban! Legtöbb ember azért menekül 

valamilyen bódulatba, mert egy idő után belefárad, hogy keresse helyét a vi-

lágban. Számodra is csak indirekt megoldás lehetséges!  

Tehát nem arra kell törekedned, hogy megtaláld a helyedet, hanem arra, 

hogy Én otthont találjak nálad! Ha erre törekszel, akkor helyedre kerültél ab-

ban a világban, ami körül vesz, mivel rátaláltál arra a világra, amit magadban 

hordasz. Így tehát egymásra találtunk! Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy el 

kell hagynod a világot, de igenis azt jelenti, hogy nem a világ uralkodik raj-

tad, hanem te uralkodsz rajta Velem, Bennem és Általam! Az egész világ 

szolgáddá tud így válni! Ha hiszed, ha nem, még az Isten is (Lukács 12;37)! 

 3. Az okosság és az óvatosság feltétlenül szükséges, ha csalódásoktól 

meg akarod kímélni magadat. A magad részére ennél jobb tanácsot nem tu-

dok adni az emberismerettel kapcsolatban. 
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 Más az, amikor valaki olyan szerepet kap Lelkem által Istentől, 

hogy különböző emberismereti módszerek által önismeretre kell segítenie a 

lelki betegeket. Tehát az, aki pszichológus akar lenni, annak különböző se-

gédeszközök állnak rendelkezésére, ha jó pszichológus akar lenni, melyek ál-

tal tárgyszerű emberismeretre tud jutni. De nálad most nem erről van szó. 

Ilyen téren nem is adnék senkinek felvilágosítást, mivel erre bőségesen áll-

nak könyvek rendelkezésetekre! 

 Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Te ezért vagy az, aki vagy! 

Örülnék, ha tudnál ennek örülni! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2075.  

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL  

 1. Honnan tudhatom, hogy újjászülettem? 

 2. Zeneórákon szeretném tanítványaimat szeretetre tanítani! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1.  Ha csak egyszer is megtetted azt, hogy csendben, magányban letér-

deltél, és átadtad benső világodat  Istennek, tehát ha csak egyszer is időt 

szántál arra, hogy fájlald elmúlt életed szeretetlenségeit, önzéseid és mindazt, 

amit Isten parancsai, törvényei ellen vétettél, ha csak egyszer is bocsánatot 

kértél Istentől, amint a tékozló fiú akart apjától (Lukács 15;18-19), akkor 

egészen biztos lehetsz abban, hogy újjászülettél! Ahogy a példabeszédbeli 

tékozló fiút apja ünnepi díszbe öltöztette, s kedvéért lakodalmat készített, 

úgy készít fel téged a Szentlélek, mint újszülöttet, a mennyei életre. Ha még 

nem vállaltál fel ilyen vagy ehhez hasonló bűnbánatot, addig nem lehetsz 

biztos újjászületésedben. De ez nem jelenthet problémát, mivel ha mostaná-

ban ezt megteszed, akkor sebaj, mert mihelyt megteszed, abban a pillanatban 

már meg is történik újjászületésed! Ez nem ront semmit azon, ha már előbbre 

újjászülettél! Isten leghőbb vágya irányotokban az, hogy az újjászületés ke-

gyelmében részesítsen benneteket. Ennek egyetlen feltétele, de ez feltétlen 

feltétel, az előbb említett bűnbánat felvállalása! 

 Jó, ha az újjászületés évfordulóját is megünneplitek imával, böjttel, há-

laimával! 

 2. Zene a Mennyországban is van! Még csak ott van igazán! Akinek 

szívében él a Mennyország, abban harmónia van, abban tehát a zene lelke él! 

 Kétségtelen, hogy a Földön a zenének olyan technikai követelményei 

vannak, amelyeket csak fáradságos munkával lehet megszerezni, de amint 

egy csillogó gyémánt értékelése feledteti a keret fáradságos kimunkálását, 
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melyben ragyog, úgy kell a zené- ben átélni minél többet a zene lelkéből, a 

harmóniából! 

 Sokszor nem könnyű ennek megértetése másokkal, de legalább maga a 

tanár élje és értékelje e harmóniát, és bízzon abban, hogy a zenének formát 

finomító hatása van akkor is, ha a technikát nem szívesen vállalják fel tanít-

ványai! A gyümölcs nem érik együtt a fa ültetésével! Fáradság előzi meg a 

finom zamat ízlelését! 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2076. 

Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL 

 Szabad-e gyógyfürdőt vennem bárhogyan? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Mi áll kérdésed mögött? Nem akarsz döntésedért felelősséget vállalni? 

Nem hiszel azoknak a szakembereknek, akiket e témában meg lehet kérdez-

ned? Egyszerűen csak olvasni akarod véleményemet? 

 Bármelyik kérdés is rugója érdeklődésednek, közvetlenül nem ezekre 

felelek. 

 Ti a Földre már halálos betegséggel jöttetek! Amikor ez a halálos be-

tegség valamiképpen tüneteket mutat a testen, akkor elkezdtek vele foglal-

kozni. Sokan közületek egész életükben arra használják idejüket, kapcsolata-

ikat, anyagi javaikat, hogy a különböző betegségtünetekkel foglalkozzanak. 

Úgy gondolják, hogy valamivel foglalkozniuk kell, hát ez áll legközelebb 

hozzájuk. Így aztán az orvosi rendelők, várótermek, kórházak állandóan tele 

vannak. Megy a gyógyítás éjjel-nappal, és sem a beteg, sem a betegség nem 

lesz kevesebb. 

 Ha arra tennétek a hangsúlyt, amiért a Földre születtetek, vagyis arra, 

hogy szeressetek és szeretni tanítsátok egymást, akkor alig vennétek észre, 

hogy halálos betegek vagytok. Akkor csak a fájdalmak enyhítése volna érde-

kes, de az is csak annyiban, amennyiben az előbb említett célt, a szeretetni 

tanítást és annak feltétlen feltételét, a szeretést, mások kímélését segítheti 

elő. 

 Isten nem bábszínházat rendezett be azzal, hogy embert teremtett! Fe-

lelős döntések által fejlődik bennetek az az öntudatos élet, amely az örök élet 

csíráját hordja magában. Nemcsak nem lehet másokra ruházni a felelősséget 

olyan döntéseitekért, amit nektek kell meghoznotok, de átvenni sem veheti át 

senki tőletek az ilyen döntéseket. A halál után nem lehet a másikra mutogat-

ni, s így kibújni olyan szembesülés alól, ami a boldogságotokat érinti. 
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 Ajánlom, gondold át ezeket egy kicsit, és tégy úgy, ahogy jónak látod! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2077. 

Kérdező: PAPI HIVATÁSRÓL, ALÁZATRÓL 

 1. Én választottam a családomat? 

2. Papnak kell lennem? 

3. Miért nehéz alázatosnak lennem? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Igen! A családodat te választottad! Földi mércével nézve sokáig kel-

lett várnod, hogy e családba beleszülethess. Tanácsolták előbb neked, hogy 

megszülethetsz, de te valóban makacsul, csak magadra hallgatva akartad el-

dönteni, hogy mikor és hol szüless meg! 

 2. Én biztosan nem mondtam, hogy pap legyél! Ha valakit Én papnak 

hívok, akkor annak az illetőnek semmi kétsége efelől nem lehet! Én a világ 

világossága vagyok, és Én, mint világosság, úgy járom át annak lelkét, akit 

papnak hívok, hogy abban e téren semmi homályt, semmi kétséget nem ha-

gyok! 

 Ez nem jelenti azt, hogy nem mehetsz el papnak az Én hívásom nélkül 

is. Alig van pap országotokban, akit Én hívtam erre a pályára! Én mindenho-

vá veled megyek mindaddig, amíg vissza nem utasítod jelenlétemet. A bűn-

ben nem tudok együtt lenni veled! A bűnbánatban igen! 

 Hivatás egyetlen van a világon: a szeretni tanítás! Isten mindenkit erre 

hív! Médiumom, aki nem pap, hanem tornatanár akart lenni, amikor hívtam - 

ez számára tapasztalati tény volt -, vagy félórát vitatkozott Velem, s előbb 

úgy tett, mint annak idején Jónás, ő is más irányban indult, de akkor lebéní-

tottam, s kénytelen volt vállalni azt, amit kértem tőle, ő sem hivatásnak élte 

meg azt, hogy papnak ment, hanem egy Tőlem kapott szerepnek, amelyben a 

szemináriumokban és a világban is tanúságot kellett tennie Rólam! Ezért 

nem ismerhetett megalkuvást sem az ateista rendszerben, sem az egyházi ve-

zetőivel kapcsolatban, és nem ismerhet ma sem a HANG-könyvek miatt. 

Ezért nem volt neki egyetlen pillanatra sem probléma az, hogy fölszentelik 

vagy sem, és az sem, hogy milyen beosztásokat kap felszentelése után. Ezért 

boldog nyugdíjasan is úgy, hogy még kápláni rangja sincs! 

 3. Alázatosnak lenni nem nehéz akkor, ha tudod, hogy mi az alázat! Az 

alázat nem önmagatok leköpködése. Az alázat nem engedelmesség, tehát 

nem a kaszárnyák világa. Az alázat két összetevőből áll, és a két összetevőt 

eggyé olvasztó erőből. Az egyik összetevő az az elszántság, amely vállal 
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minden szenvedést, megpróbálta- tást a meglátott jóért. A másik összetevő 

pedig az a nyitottság, amely mindig képes leváltani a meglátott jót, ha jobbat, 

tehát Rám hivatkozva jobbat mutatnak neki. Az eggyé olvasztó erő pedig az 

öntudat! Valamit képviselni csak öntudattal lehet! Az alázatos ember a leg-

nagyobbat, az Istent képviseli, tehát a legnagyobb öntudattal kell rendelkez-

nie, s nem lehet a világon sem egyházi, sem állami hatalom, ami előtt meg-

hajolna olyan értelemben, hogy emberi tekintély irányíthatná! A valóban alá-

zatos embertől minden hatalom nagyon fél! Az alázatos embernek nincs 

vesztenivalója, mert azzal az öntudattal  hordozza Istent, hogy Isten hordozza 

őt! 

 Ezek után talán megérted, hogy miért mondottam azt, hogy Tőlem ta-

nuljatok alázatot, és miért mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanít-

ványnak, mint amilyen volt mestere sorsa!  

 Mint tudod, Én nagyon szeretlek téged, de ez nem elég a boldogságod-

hoz! Nem a feléd, hanem a belőled áradó szeretet tud csak békét teremteni, 

fenntartani benned! 

 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2078. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Csecsemőhalállal végződött áldott állapotom! Miért? 

 2. Szeretnék mindenkit "meggyőzni", segíteni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem részletezem, mert nem használnék semmit vele, csupán utalok 

arra, hogy karmikus sorsod vonalában kellett történnie annak, ami történt. Az 

egyik legszilárdabb nézőpont a világon az, hogy az istenszeretőknek minden 

a javukra válik. Ha értelmeddel nem látod át azt, hogy egy esemény mikép-

pen válik javadra, akkor szíved szemét kell jobban kinyitnod. A szív szeme a 

HIT! 

 Nem kell különleges hit ahhoz, hogy Isten irántad való szeretetéről 

meggyőződj. Csak nézz a keresztre! Az Atya önmagát és Lelkét adta Ben-

nem nektek úgy, hogy a szenvedések kelyhét teljesen ki kellett innom érte-

tek! 

 Isten a szeretet körén belül mindenható! Ezért hiheted el, hogy minden 

a te javadat szolgálta és fogja szolgálni a jövőben is, amíg istenszerető ma-

radsz! 

 Ti saját életeteknek csak kicsiny szeletét látjátok, és mivel az ősellen-

ség a fantáziátokra tud hatni, ezért túlozva látjátok a rosszat, és kicsinyítve a 
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jót. Ha valami baj ér benneteket, akkor minden jót el tudtok felejteni! 

Gondolj arra, ha valaki tízszer kér tőled kölcsönt, és te a tizenegyediket meg-

tagadod, akkor ő elfelejtve azt, hogy egyszer sem kellett volna adnod, elfe-

lejtve azt, hogy te tízszer adtál, azért az egyetlen visszautasításért neheztelni 

fog rád. Bizony, ilyenek vagytok! 

 Karmikus sorssal jöttetek le a Földre. Sok-sok lehetőséget kaptál te is 

arra, hogy örülni tudj a Velem való kapcsolatodnak. Azt a bizonyos "csecse-

mőhalált" jobban tudta rögzíteni tudatod, mint az Én áldásaimat, s így nehe-

zen tudtad feldolgozni azt magadban. 

 Kicsit lezser fogalmazással tehát azt mondhatom: ez is benne volt a 

pakliban! De a játszma még tart, és hidd el, hogy hited és szereteted által biz-

tos nyerő vagy! 

 2. Igenis feladatod, feltétlenül feladatod, hogy mindenkit meggyőzz, 

akit meggyőzhetsz! Nem miattuk, hanem miattad! Mulasztással vétkezel, ha 

nem teszel tanúságot Mellettem olyankor, amikor van valami esélyed arra, 

hogy hallgatnak rád. Ne feledd!: 'Bűnösök közt cinkos, aki néma.' 

 A tanúságtevést nem úgy gondolom, mint egyesek teszik, akik kimen-

nek az utakra, terekre, elmennek házakba, és különböző ijesztgetéssel és bib-

liai idézetekkel magukhoz akarnak kapcsolni szellemi csellengőket. Nem íté-

lem el ezeket, csak nem állítom őket példaképnek! Ezért mondottam: "Ne 

járjatok házról házra!" (Lukács 10;7) Tegyék, ha jónak látják, és nem ismer-

nek Engem! Mert a szellemi csellengők megérdemlik, hogy ráébredjenek a 

földi élet mulandóságára, akár úgy is, hogy tévutakon indulnak el. Legalább 

elindulnak! Ha jó szándék van bennük és nyitottság, akkor úgyis tudok majd 

segíteni rajtuk. Az elesetteket fel tudom segíteni, de az el sem indulókat nem 

tudom célba juttatni! 

 A te tanúságtevésedet úgy gondolom, ahogy szíved békéje, nyugalma 

megkívánja. De tanúságot tenned kell! 

 A szeretni tanítás nemcsak tett, hanem szövegelés is! Engem sem a tet-

teim miatt feszítettek keresztre, hanem a szövegeléseim miatt! A szenvedés-

nek bizonyos formáját vállalnod kell Értem, és ezt nem szereteted fogja rád 

hozni, hanem a tanúságtevésed! De ne félj! Szíved békéjét Én adtam, Én őr-

zöm, és Én legyőztem a világot (János 16;33)!" 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2079. 

Kérdező: AMIT ISTEN  TESZ ÉRTÜNK 

 Isten adta férjemet, vagy én választottam? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Isten önmagát adja mindenkinek! Isten senkinek senkit nem ad Önma-

gán kívül! 

 A szerelmespárok szívesen hivatkoznak Istenre a kezdetben bóknak 

tűnő kijelentéssel: 'Téged az Isten adott nekem!' Ha valaki ezt komolyan ve-

szi, akkor, mint minden valótlan állítás, ez is a kezdetben megkönnyítést, sőt 

kitüntetést jelentő bókot az  élet keresztjét megnehezítő kolonccá változtatja.  

 Mivel Isten az övéinek mindig teljes Önmagát adja, ezért az Istent vál-

lalás igája mindig elviselhető. Azt a keresztet, amit az emberekbe vetett biza-

lom megrendülése, tehát csalódás okoz, vagyis azt a szenvedést, amit amiatt 

él és szenved valaki, mert párja őt lélekben elhagyta, nem Isten akarja! Isten 

csak szenvedi ezt annak lelkében, akit elhagytak! 

 Neked Bennem kell megtalálnod azt az erőforrást, amely képessé tesz 

téged arra, hogy irányításomat követni tudd, és az Én békémet őrizni tudd 

magadban akkor is, ha vihar tombol körülötted. 

 A lényeg soha nem az, ami körülötted van, hanem az, ami benned van! 

Minden probléma megoldását belülről kifelé kell elindítani.  

A földi életnek mindig és mindenki számára lényeget érintő feladata 

az, hogy belül szabaddá váljék körülményeitől. Ez nem jelenti azt, hogy ki 

kell szakadnod a világból, de igenis jelenti azt, hogy meg kell szabadulnod a 

gonosztól. Én azért vagyok benned, hogy ezt közösen  meg tudjuk valósítani 

(János 17;15)! 

 Ha azt tapasztalod, hogy lélekben elhagytak, akkor ezt belül el kell 

rendezned magadban, és ennek természetesen csak olyan külső megnyilvánu-

lása lehet, amely benső szabadságodat, függetlenségedet igazolja! Te nem 

vagy használati tárgy, hanem Isten édes gyermeke! 

 Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!" 

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

2080.  
A MÉDIUM EGYIK VÁLASZLEVELE 

Egy levélre adott válasz a MÉDIUMTÓL. 

 Köszönöm, hogy megtisztelt levelével. Igyekezni fogok, hogy amilyen 

őszinte Ön volt levelében, olyan őszinte legyek én is e levélben. 

 Kedves Asszonyom! Leírta sok fájdalmát, keserűségét, szenvedéseit. 

Leírta, hogy nem tapasztalja Isten szeretetét, és leírta, hogy nagyon együtt tud 

érezni Molnár Edittel, aki szintén annyi szenvedésen, meg nem értésen és 

egyéb megaláztatásokon ment keresztül. 
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 Igyekeztem beleélni magam az Ön helyzetébe, de ez természetesen 

nagyon gyarlón sikerült nekem. Amint sorait olvastam, egyértelművé vált 

előttem, hogy én igazán nem tudok segíteni Önnek. Hogy is tudnék, amikor 

még maga az Isten sem tudott!  

Az az Isten, akit én ismerek, biztosan akart segíteni Önnek is, mert az 

Én Istenem mindenkin akar segíteni. Ha valakin nem segített, akkor azért 

nem, mert nem tudott. Az Én Istenem egyáltalán nem olyan mindenható, 

mint ahogy azt legtöbben gondolják! Az Én Istenem boldogító segítése felté-

telhez van kötve! Egyetlen feltételhez! A gondolkodásunk átalakításához! 

Rájöttem, hogy ezt senki helyett Ő el nem végzi! Biztosan azért, mert nem 

tudja elvégezni! 

 Mióta elhiszem, hogy Ő szeret, és minden javamra válik, azóta leg-

főbb feladatomnak tartom azt, hogy észrevegyem az eseményekben, ember-

társaimban és magamban azt, ami javamra válik. Mióta ezt teszem, azóta 

boldog ember vagyok. Rájöttem, hogy ha nem végezzük el ezt a munkát, a 

gondolkodás-átalakítást, az Isten gyakorlati szeretetének megtalálását éle-

tünkben, akkor nem is lehetünk boldogok, mert ha azok lehetnénk, akkor Is-

ten báboknak teremtett volna bennünket, s Ő nem is lehetne belénk szerel-

mes! Még embernek is bolond, aki egy bábuba szerelmes, aki egy bábuért él! 

Így aztán örülök, hogy nem vagyok bábu. Örülök, hogy csak annyi az én fel-

adatom, hogy észrevegyem szeretetét. Ez hol könnyebben, hol nehezebben, 

de mindig sikerül. Tudniillik addig próbálkozom, amíg nem sikerül! Ha na-

gyon nehezen megy, akkor hosszasan nézem a feszületet, s megértem, hogy 

mennyire szereti Isten az embert! Megértem, hogy Fiában Önmagát adta ne-

künk, nekem! 

Kedves Asszonyom! Tisztelettel említem meg, hogy a HANG-könyvek 

gondolatait csak nekem kell hitelesnek vennem, aki ezeket az üzeneteket ka-

pom. A magán-kinyilatkoztatások csak azokra nézve kötelezőek, akik kap-

ják. Így hát nyugodtan lehetnek fenntartásai. A Katolikus Egyházban csak azt 

kell elfogadni hitelesnek, amit a Hatóság hitelesnek nyilvánított. Sok víznek 

kell lefolynia a Dunán addig, amíg ez bekövetkezik a HANG-könyvekkel 

kapcsolatban! 

Tisztelettel és szeretettel. 1996. nov. 13. 

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

2081. 

Kérdező: EGY PÉLDABESZÉD MAGYARÁZATÁRÓL 

 Lukács 16. A hűtlen intéző magyarázatát kérem! 

HANG: "Kedves Gyermekem! 
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 Ebben a példabeszédben nem a hűtlenség kapott dicséretet Tőlem, 

hanem az okosság! Mindig okosnak mondható az az ember, aki az önszerete-

tet csúcsértéknek tartja! Az más dolog, hogy a világ fiainál az önszeretet 

egybeesik az önzéssel, míg azoknál, akik befogadtak engem szívükbe, az ön-

szeretet az önzetlenséggel azonos. 

 Bizony, a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál, 

mert okosságuk által leleményesebbek az önzésükben, mint az Enyéim ön-

zetlenségükben. 

 Egy éles kés értékesebb önmagában, mint egy életlen. Más az, hogy az 

éles kést ki és mire használja. Az okosság a késnek az élessége. Ne hanya-

goljátok el értelmetek élesítését és gyakorlati alkalmazását, hogy lépést tud-

jatok tartani, sőt, igyekezzetek megelőzni okosságban a világ fiait. A földi 

életben a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy lemaradásban vannak Enyéim 

okosságban a világ fiaitól. 

 Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az óvatosság mellett a legnélkülöz-

hetetlenebb fegyveretek Isten országa terjesztésében és megőrzésében, tehát 

lelketek épségben tartásában az OKOSSÁG! 

 Tömören összefoglalom tehát: Okos az, aki az önszeretetet éli meg 

csúcsértéknek. Isten szemében pedig okos az, aki az önszeretetet 

ÖNZETLENSÉGBEN éli meg csúcsértéknek. Amint a főparancsban hallha-

tod: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2082. 

Kérdező: MIKOR SZABAD PÉNZÉRT GYÓGYÍTANI? 

 1. Gyógyíthatok-e pénzért? 

 2. Kibékül-e fiam velünk? 

 3. Megszabadul-e férjem káros szenvedélyeitől? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Hivatalosan pénzért csak az gyógyíthat, akinek erre engedélye, tehát 

papírja van! Ilyenek az orvosok és azok a természetgyógyászok, akik külön-

böző tanfolyamok elvégzése után erre engedélyt kaptak. 

 Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyíta-

nak, tehát azok, akikben a gyógyító erő karizmaként működik, nem gyógyít-

hatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen 

sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad!  Ingyen kaptá-

tok, ingyen adjátok (Máté 10;8)! 
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 2. E második kérdésben egy következményre kérdezel rá. Egy követ-

kezmény akkor valósul meg, ha a feltételei biztosítva vannak. Nincs olyan, 

hogy Én eldönthetném azt, amit nektek kell eldöntenetek. Jövendölést csak 

akkor mondok, ha az nem befolyásolja döntéseiteket. Két ember közötti bé-

ke, mint tudod, két ember komoly jó szándékától függ. Ha benned az őszinte 

megbocsátás és bocsánatkérés megvan, akkor részedről a béke már meg is 

van. Igen, mert akkor béke van szívedben. Te csak azért felelsz, hogy mi van 

benned. Ami rajtad kívül van, az számodra nem tartozhat a lényeghez! 

 3. E kérdésedre is azt tudom mondani, hogy ne Tőlem, hanem a férjed-

től kérdezd meg, mert nem Tőlem, hanem tőle függ az, hogy meg akar-e sza-

badulni megkötözöttségeitől. Erőnek erejével nem lehet senkit szabaddá ten-

ni! Helyette nem tehetek meg semmit. De Velem ő mindenre képes, ami a 

szabadságát, tehát boldogságát illeti! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2083. 

Kérdező: KARMIKUS BETEGSÉGRŐL 

 1. Gyermekem betegsége karmikus eredetű? 

 2. Meggyógyítható-e gyermekem? 

 3. Fejfájásom megszűnik-e valaha? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Azok a tünetek, amelyeket felsoroltál, egyértelművé teszik, hogy 

nem szerzett rendellenességekről van szó. Mondhatnám azt is, hogy magára 

vállalt egy olyan ferdeséget, amely nektek, felnőttek számára teszi lehetővé 

azt, hogy jobban ráébredjetek a szolgálat szellemének értékelésére. Tehát 

nem annyira önmagának, hanem nektek, az őt körül vevő világnak van nagy 

szüksége arra, hogy az ő magatartását megtanuljátok kezelni. 

 2. Minden baj, betegség gyógyítható! Mindannyian betegen jöttetek le 

a Földre, hogy itt rátaláljatok a gyógyulás útjára! 

 Belülről kell elindulnia minden gyógyulásnak. Ez egyben azt is jelenti, 

hogy mindenkinek önmagán kell kezdenie a gyógyítást.  Tehát sem gyerme-

kén, sem házastársán, hanem önmagán! E gyermek és még sok egyéb, mind-

mind tükör, amely az önismeretre segíti azt, aki tanulékony, tehát alázatos. 

 3. Fejfájásod is tünet! Tünet, és nem forrás! Az önismeret és az önne-

velés egy gyékényen árul! Minél jobban megismered magadat, annál jobban 

rálátsz arra, hogy többet ér, ha Velem és másokkal foglalkozol, mint magad-

dal! Gyógyulásodnak ez az útja! Ez az út azonos Velem, aki ezt mondottam: 

"Én vagyok az ÚT (János 14;5)!" 
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 Megáldalak a BIZALOM és REMÉNY  LELKÉVEL!" 

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

2084. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

  1. Álmomban majdnem mindig meg akarnak ölni. 

 2. Álmomban megjelent az ördög. 

 3. Sötétben félek. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Két fontos mondanivalója van ennek az álmodnak. Az egyik az, 

hogy te nagyon ragaszkodsz a mulandó, földi élethez. E ragaszkodásodat na-

gyon helytelennek tartja a benned élő isteni szikra, vagyis a lelkiismeret. Az 

Én Lelkem meg akarja értetni veled, hogy senki a világon, tehát te sem szü-

lettél a Földre azért, hogy örökre itt maradj. A másik mondanivalója ennek 

az álmodnak az, hogy nem Értem akarsz élni, hanem önmagad ellen! Olyan 

ez, mint mikor valaki azzal van elfoglalva, hogy bántja a sötétség, ahelyett, 

hogy világosságot gyújtana. 

 2. Az ártó erők zavarása ellen a legjobb védekező magatartás az, ha es-

te, mielőtt elalszol, kéred őrangyalodat, kéred a jó angyalok, a szerető szel-

lemek segítségét, akik mintegy védő palástot terítenek rád, és álmodban a 

biztonság érzése fog átjárni. 

 3. A külső sötétség természetes módon bizonytalansággal jár együtt. 

Csak szorgalmas és fáradságos szellemi, lelki munkával lehet megtanulni 

azt, hogy a benned lévő világosság a te igazi otthonod. Hinni annyit jelent, 

mint ennek a benső világosságnak valóságáról meggyőző tanúságot tenni 

önmagad előtt. De e benső világosságról csak akkor lehetsz meggyőződve, 

ha legalább időnként tudatosan átadod magadat Nekem! Ha imában felaján-

lod életedet az Én Lelkem szeretetének, irányításának. Ha rendszeresen meg-

bánod szeretetlenségeidet, és bocsánatot kérsz botlásaidért. 

 Ha így teszel, akkor meg lehetsz győződve arról, hogy a FÉNY gyer-

meke vagy! És akkor nincs az a külső sötétség, amely el tudná ezt benned 

homályosítani! Nincs, mert a sötétségnek, amellett hogy ijesztget, semmi ere-

je nincsen! 

       Bízzál jobban Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2085. 

Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATÁT ÉLEM ÁT! 

 Sok és nagy a lelki fájdalom bennem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 A te vergődésed az Én ver- gődésem benned! Ami téged lehangol, el-

szomorít, az a körülötted élő, halódó világ, amely boldogság helyett a bó-

dultságot keresi. Ahelyett, hogy Értem élne, önmagát, mulandó semmi életét 

eléje helyezi azoknak az örök értékeknek, amelyek a honnan, hová, miért 

kérdésekre megnyugtató választ tudnának adni szívének, lelke nyugalmának 

biztosítására. 

 Én szenvedem benned azt a rohanást, amelyben nézni lehet, de látni 

nem, hallani lehet, de meghallani nem, érezni lehet, de átérezni nem, őrjön-

geni lehet, de örülni nem, vihogni lehet, de kacagni nem, és még folytathat-

nám azokat az elembertelenedett megnyilvánulásokat, amelyek annyira ter-

mészetellenessé teszik világotokat. 

 Csak a benned Énrám találás a megoldás! Igen, mert a körülötted ta-

pasztalható kényszer-rohanásban látni Én segítek, meghallani azt, amit meg 

kell hallanod, Én teszem lehetővé, az Én békémet átérezni, ezt csak Tőlem 

veheted át, és az az öröm és derű, amit a világ nem adhat, sem el nem vehet, 

csak Általam, Velem és Bennem lehetséges! 

 Hogy is kérhetném tőletek azt, hogy rajtatok keresztül építsem, buzdít-

sam és vigasztaljam az embereket, ha ezt nem tenném meg közvetlenül vele-

tek?! Szent és igaz minden szavam, amit Máté 11;28-ban olvasol! Ne csak 

kifelé, de befelé is akarj látni a szíveddel! Rám nem rajtad kívül találsz! 

Csak magadban! Szeretetem által létezel! Hogy is lehetnél más által boldog?! 

Ha ezt megértetted, akkor mindent megértettél! Mindent megértettél még ak-

kor is, ha teljesen kilátástalan és reménytelen körülötted az élet. Igen, mert 

akkor nem arra teszed a hangsúlyt, hogy te otthont találj Bennem, hanem ar-

ra, hogy Én otthont találjak benned! 

Irántad való mérhetetlen szeretetemmel várom, hogy elfogadd Tőlem 

az Én békémet. Azt a békét, amely nem csupán a rend nyugalma. Az is! De 

még inkább a különbözőségek dinamikus harmóniája, tehát közös munkánk 

eredménye! 

Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!" 

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

2086. 

Kérdező: ÁLLATOKÉRT IMÁDKOZOM! 

 1. Isten tud minden kis állatról! 

 2. Az állatoknak nincs örök életük? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Te nagyon aranyos vagy, de azzal az életfelfogással, amellyel ren-

delkezel, nem tudok mit kezdeni! Nincs a világon olyan keresztény felekezet, 

ahol hinnének az állatok emberarcú értékelésében. 

 Isten persze hogy tud minden kis állatról. Azokról is, amelyeket te 

mindennap elpusztítasz! Te döbbennél meg legjobban, ha látnád, hogy egy-

egy lélegzetvételnél hány állatot pusztítasz el! Úgy gondolod, hogy azok 

megérdemlik, a többi meg nem? Úgy gondolod, hogy lényeges különbség 

van egy kis állat és egy nagy állat között? Ó, gyermekem! Ki vitte ennyire 

helytelen utakra látásodat? 

 Te ne állatokért imádkozz, hanem saját magadért! Azért, hogy át tudd 

alakítani gondolkodásodat addig, amíg erre lehetőséged van! 

 Isten mindenről tud, de ez nem jelenti azt, hogy minden olyan, mint az 

Isten képére teremtett ember! Vagy te a tetűt, a poloskát is istenképűnek tar-

tod talán? Mert, ha igen, akkor a macskákban a bolhát el ne pusztítsd, és 

tartsd gyilkosnak azt a macskát, amelyik megeszi az egeret, és minden mada-

rat, a fecskét, a cinegét és minden védett madarat, amelyik férgeket pusztít!   

Bizony, ha így gondolkodsz,  ez káromkodás, és ha ehhez ragaszkodsz, 

akkor a Szentlelket káromolod! Erre pedig nincs bocsánat sem ezen, sem a 

másvilágon (Márk 3;29)! Ezért mondom, hogy ezzel az életfelfogással nem 

tudok mit kezdeni. 

 2. Az állatoknak nincs örök életük! Az állatokat Isten a faj- és önfenn-

tartás ösztönével látta el, de boldogság utáni vágy nem él bennük, mert a 

boldogság az mérhetetlenül több, mint a faj- és önfenntartás ösztönének mű-

ködése. A boldogság erkölcsösség. Az állatnak nincs erkölcsi érzéke, csak 

ösztöne! 

 Állat soha és semmilyen körülmények között sem lesz ember! És az 

ember sem lesz soha állattá. Még azok az ördögök sem, akik megszállták a 

sertéseket Gerázában, ők sem lettek sertések! 

 Ha ismerni akarsz Engem, akkor foglalkozz Velem! Foglalkozz az 

evangéliumaimmal! Te is Istenre, és nem állatra teremtett lény vagy! Azzal 

foglalkozz hát, amire teremtve vagy! 

 Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!" 

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

2087. 

Kérdező: SZERETNÉK CSOPORTOT SZERVEZNI! 

  Hogyan lehet csodatevő jézusi csoportot összehozni? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 Az embereknek nem cso- dákra, hanem szeretetre és hitre van szük-

ségük! A te számodra nem az a fontos, hogy hallgassanak rád, hanem az, 

hogy te hallgass Rám! 

 Ha tanulmányozod az evangéliumokat, ha vállalod azt a kemény szel-

lemi munkát, amelyet az Én Lelkem kíván tőled, akkor meg fogod találni 

azokat a kereső embereket, akiket szintén az érdekel, hogy Én ki vagyok, és 

akikkel együtt tudsz imádkozni és tanulni azért, hogy egyre jobban átalakul-

jon gondolkodásod, és egyre jobban elmélyüljön benned az Én békém.  

Ennek természetes következménye lesz az, hogy te magad egyre job-

ban fogod látni azt a mérhetetlen sok csodát, ami körülvesz téged, és amit 

magadban is hordasz, és ha ez megtörténik, akkor a jó szándékú emberek rád 

fognak kérdezni. A gondolkodó embereket érdekli az, hogy hogyan lehet az 

Én békémet megszerezni, és hogyan juthatnak csodákat látó szemekhez. 

Kedves Barátom! Vigyázz! A Szentlélek nem a rendkívüliségek lelke, 

hanem a REND Lelke! Nem rendkívüli emberekre van szüksége a világnak, 

hanem RENDES emberekre! Ezt ne feledd el soha! 

Amikor a Földön emberként éltem, az emberek akkor sem a csodák ha-

tására tértek Hozzám, hanem a hitük és szeretetük által! Ennek lett követ-

kezménye a sok csoda, és nem fordítva! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

2088. 

Kérdező: ÖRÜL NEKEM JÉZUS? 

 1. Hogyan tudnék örömet okozni Jézusnak? 

 2. Nagy a világ csábítása! 

 3. Egy közismert íróról, tudósról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te magad vagy az Én örömöm! Amint örömforrás számodra az, 

hogy Én nemcsak vagyok benned, hanem érted vagyok benned, éppen így, 

Számomra a legnagyobb öröm részedről az, amikor elhatározod, hogy Értem 

vagy az, aki vagy! Amint neked nem lehet legfőbb szempont az, hogy milyen 

vagy, hanem csak az, hogy az Enyém vagy, éppen így számodra sem lehet 

legfőbb szempont az, hogy Én mennyire távol vagyok, vagy mennyire tökéle-

tes vagyok, vagy akármilyen vagyok, hanem csak az, hogy a tiéd vagyok! 

 Sokszor kell tudatodba idézned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint 

mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! 

Tehát ne méricskélj, hanem szeress! Tedd a jót akkor és ott, ahol és amikor 

lehetőséged van rá, s mindezt Értem tedd! 



 

 

 

60 

 Ha reggel felindítod ma- gadban a szándékot, hogy Értem élsz, ak-

kor ezzel mindent megtettél! Az már nem is olyan fontos, hogy mennyire si-

került ezt megvalósítanod! Azért nem olyan fontos ez, mert nemcsak mások-

ról, de magadról sem tudod, hogy mit örököltél, milyen hatások értek eddigi 

életed folyamán, és azt sem tudod felmérni, hogy eddig hogyan dolgoztál 

együtt azzal a kegyelemmel, amely az Én tevékeny jelenlétem a te életedben. 

Ezért mondom, hogy ne mérlegelj, csak a szándékod legyen őszinte! 

 2. A világ csábítását szembesítsd e mondattal: „Mi ez az örökkévaló-

sághoz képest!?” E gondolat tiszta fényt gyújt benned, és fel tudod mérni 

megfelelő módon mindennek az értékét. 

 3. Személyekről nem szoktam adni másoknak információt. Könyvekről 

sem! Ennek egyszerű oka az, hogy az általánosításokkal mindig vigyázni 

kell! Minden könyvben vannak pozitív és negatív hatású gondolatok. Az ál-

talad említett tudós könyveiben is. Ha egy könyvben található meghatározott 

gondolatról, kijelentésről, megállapításról kérsz véleményt, akkor arra vála-

szolok, de az általános vélemény-nyilvánítással óvatosan kell bánnom Ne-

kem is! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2089. 

Kérdező: A SZENTMISÉRŐL 

 1. Miért kell szentmisére járni? 

 2. Valóban mérhetetlen érték a szentmise? 

 3. Csak az ünnepeltet kell megajándékozni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Katolikus Egyház a szentmisében a legszentebb. A szentmise ke-

retében adom tanításomat, adom a szertartás szövegeiben kívánságaimat és 

veszem át tőletek kívánságaitokat, és azt, amit nekem adtok, ruhaként ma-

gamra öltve, adom vissza nektek, hogy egyek legyetek! 

 A szentmisén való részvétel természetesen csak olyan mértékben tud 

átjárni benneteket, amilyen mértében értelmetekkel és szívetekkel egyaránt 

kinyíltok a kegyelmek befogadására. 

 2. A szentmise mérhetetlenül nagyobb érték, semmint meg lehetne fo-

galmazni emberi szavakkal, s megfelelően értékelni lehetne teremtményi ke-

retben. Sem égen, sem Földön ki nem meríthető Isten szeretetének az a 

megjelenülése, amely a szentmise szertartásában történik. Minden szentmi-

sében az Isten szeretetének olyan kiáradása valósul meg, amilyenhez hasonló 

a világ teremtése óta soha nem volt és nem is múlható felül soha. Az a falat 
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kenyér és az a csöpp bor magát a világot teremtő, megváltó és megszentelő 

Istent hordozza és kínálja eledelül nektek, hogy Isten erejének és boldogsá-

gának hordozói legyetek! Az, ami a szentmisén történik, az egész szellemi 

világ előtt érthetetlen, felfoghatatlan és lenyűgöző valóság. Istennek embert 

tápláló szeretetével soha és sehol másutt így találkozni nem lehet!  

De vigyázz! A szeretet világa nem ismer automatikát! Sajnos, sokan 

azért nem értékelik kellőképpen a szentmisét, mert automatikát várnak tőle. 

Ha nem is nagyot, de legalább egy icipicit! A szentmisében semmi automati-

ka nincs! A jelenlévők annyit merítenek belőle, amennyire ráhangolják ma-

gukat Isten és embertársaik szolgálatára! Ezt Isten senki helyett meg nem te-

heti! Itt is áll az, hogy a kegyelem csak annyiban tud hatni rátok, amennyiben 

ráhangoltak, felkészültek, nyitottak vagytok rá! 

 3. Nagyon természetes, hogy ünnepelni csak az ünnepeltet illik! Ha va-

laki emiatt mellőzve érzi magát, az az ő baja. Sajnos sokszor és jogtalanul 

háborognak azok, akik nem részesülnek olyan ünneplésben, amiben más jo-

gosan részesül. Ez az emberi gyarlóság megnyilvánulása. E probléma csak 

ott oldható meg zavarmentesen, ahol minden gyermeknek ugyanaz a kereszt-

szülője. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2090. 

Kérdező: EGY NEM ÉPPEN SZÉP ÁLOMRÓL 

 1. Álmomban láthatatlan, majd ördögien látható voltam. 

 2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azok a gondolatok, amelyek álmodban foglalkoztattak, azt akarták 

tudatni veled, hogy azokkal te nem azonosulhatsz. Érzékelhető formában ta-

pasztaltad meg, hogy benned is, mint minden földi halandóban, élnek olyan 

szellemi lények, akik el akarják foglalni benned azt a helyet, amelyre Én tar-

tok igényt! Pontosan ennek érdekében ébresztettem fel benned a vágyat arra, 

hogy őrangyalod iránt jobban érdeklődj, mert azok a szellemi lények, akik az 

Én szeretetemben vannak kapcsolatban veled, minden lehetőt el akarnak kö-

vetni annak érdekében, hogy te is az Én szeretetemben kapcsolatban akarj 

maradni velük. 

 2. A dolog természetéből adódóan egy kapcsolat nem lehet magánügy! 

Azért kapcsolat. Egy nem elég, legkevesebb, hogy kettő ápolja ezt. Az a 

szeretetország, amit Mennyországnak is hívtok, és amiről azt mondottam, 

hogy bennetek van, csak akkor lehet élő valóság számotokra, ha ti is akarjá-



 

 

 

62 

tok, mert ez elsősorban nem hely, hanem állapot. Őrangyalod arra kapott 

megbízatást, hogy erre az állapotra segítsen téged. Segítésről csak ott lehet 

szó, ahol ezt igénylik! Senkit nem lehet segíteni akarata ellenére. 

 Visszatérve a kapcsolatra, őrangyalod mindig hűséges hozzád. Részed-

ről a hűség akkor válik valósággá, ha őszintén és állhatatosan kéred az ő se-

gítségét! Így lesz kapcsolatotok élő! Szólj hozzá, beszélj vele! Minden reggel 

tudatosan vele akarj elindulni napi teendőid végzésére. Este, mielőtt elalszol, 

szintén kérd, hogy őrizze álmodat! Akár őrangyalodnak hívod, akár te adsz 

neki egy kedves nevet, ő mindenképpen szolgálatodra áll, csak higgy benne! 

 Az a hit, amit Én kérek tőletek, az egyben hűség is! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2091. 

Kérdező: TESTI-LELKI JAVÍTÁSRA SZORULOK 

 1. Van reális alapja annak, hogy megházasodom? 

 2. Benső torzulásomtól hogyan tudok megszabadulni? 

 3. Rosszul alszom. Hogyan javíthatok ezen? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Feltétlenül van reális alapja annak, hogy megházasodj! De Én senki-

nek nem ajánlom, hogy ezt erőltesse. Ugyanis senki életében sem tartozik ez 

az illető boldogságának lényegéhez! Boldogítani csak Én tudok mindenkit!  

A házasság eszköz arra, hogy Bennem megtaláld életed értelmét. Saj-

nos, alig találsz olyan házaspárt, akik elmondhatnák magukról, hogy társuk 

által kerültek közelebb Hozzám! Az általános és megszokott ennek éppen az 

ellenkezője! 

 2. Többé-kevésbé mindenki bizonyos torzulással született. E torzulá-

sok, mint karmikus rendellenességek, igenis alakíthatók, formálhatók, fel-

oldhatók! Nagyon meg kell világítanod magad előtt a célt, tehát azt, hogy a 

Földre azért születtél, hogy Engem jobban megismerj, megszeress, és egyre 

önzetlenebbül, Irántam való szeretetből segítsd embertársaidat abban, hogy 

Engem ők is jobban megismerjenek, megszeressenek, és másokat erre ráve-

gyenek. 

 Nincs a világon olyan torzulás, amely ne csökkenne, majd fel ne ol-

dódna, ha legfőbb célodnak az Engem megismerést, megszeretést és ennek 

külső megnyilvánulását, az emberek szolgálatát tartod, mint legfontosabbat, 

szem előtt! 

 3. Élőbbé kell tenned kapcsolatodat az őrangyaloddal! Neki szíve vá-

gya, hogy álmodban is vigyázzon rád! De ennek a vágyának csak te adhatsz 
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szabad utat azáltal, hogy mielőtt elalszol, hozzá fordulsz lélekben, és meg-

kéred arra, hogy szeretetével ő öleljen álomba téged! 

 Ahhoz, hogy kapcsolatod az őrangyaloddal élő legyen, szükséges ré-

szedről még az is, hogy napközben is emeld hozzá szívedet! 

 Kedves Barátom! A szellemvilág hatalmasabb valóság, mint az a röpke 

pillanat, amit ti földi életnek neveztek. Ebben a szellemvilágban azok a sze-

rető lelkek, akiket angyaloknak hívtok, várják azt a lehetőséget, amit ti ad-

hattok számukra, hogy szeretetükkel átjárjanak benneteket! 

 Hidd el, hogy az angyalok segítségével neked is óriási lehetőséged van 

arra a szívbékére, boldogságra, amire teremtve lettél! Ne emberektől várd 

ehhez a segítséget, mert az emberek, ha segítenek is, csak időszakosan képe-

sek erre. Angyalaim állandóan készen állnak arra, hogy szolgálják minden jó 

törekvésedet! 

 Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"  

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

2092. 

Kérdező: KI ÉS MI IRÁNYÍT BENNÜNKET? 

 1. Az éber tudat vagy a tudatalatti irányítja az embert? 

 2. Ki a 'küszöb őre'? 

 3. A marslakókat is szeretnünk kell? 

HANG:  "Kedves Barátom! 

 1. Ma sokan és sokféle módon próbálják az ember benső világát kü-

lönböző szeletekre bontva föltérképezni, és különböző nevekkel ellátni. 

Azért tartják ezt fontosnak, mert remélik, hogy bizonyos ismereteiket rend-

szerbe foglalva így tudják mások számára felfoghatóvá tenni. 

 Kérdéseidre válaszolva megpróbálom azt, hogy az embert, mint egé-

szet, úgy fogalmazzam meg, hogy ne rögzítsem szavaimat olyan elnevezé-

sekhez, amelyek különböző tartalmakat hordoznak a köztudatban. 

 Isten mindenben és mindenkiben benne van létbentartó módon. Ez ak-

kor is így van, ha az emberalatti világot nem Isten, hanem a szellemvilág 

hozta létre. A létezés szintjén a lét feltétlenül gazdagodást jelent a nemléthez 

képest. Isten akarata nélkül tehát nem volna lehetséges semmi létező. Ami 

van, az azért van, mert akarta Isten, hogy legyen. A bűn mindig szeretethi-

ány! Ezért semmi köze Isten akaratához. Hacsak az nem, hogy semmi köze 

hozzá! Az ásvány-, növény- és állatvilág területén nincs tartalma e szónak: 

erkölcs. Ezért ott minden, ami van, Isten létbentartó ereje által van. 

 Az emberben Isten amellett, hogy létbentartó módon is jelen van, jelen 

van boldogító módon is! Ezt nevezheted akárminek, de mindenképpen vala-
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kinek kell nevezned, mert Istent csak olyannak lehet mondani, akihez, 

mint valakihez közeledhet az ember. Még az sem lehet elég, hogy értelem-

mel és akarattal rendelkező Lény legyen! Nem, mert nem lehet teremtmény! 

Sok minden miatt nem lehet teremtény. Többek között azért sem, mert te-

remtmény képtelen végtelenre irányítani a fejlődés vonalát, tehát képtelen 

olyan idő és hely nélküli kimeríthetetlen boldogság forrása lenni, amit a szel-

lemvilágban minden értelmes lény természetének megfelelő fejlődési vonal-

nak él meg. 

 Ez az Isten nem azonos veled olyan értelemben, hogy te Őáltala Isten 

lennél, de te azonos lehetsz Vele olyan értelemben, hogy a te én-ed olyan Tő-

le kapott engedelmességi képességgel rendelkezik az Ő irányában, amely ké-

pesség lehetővé teszi számodra a megistenülés fejlődésének felvállalását. Ez 

az Út azonos Velem benned! Ha ezt nem vállalod, akkor nemcsak istentelen 

leszel, hanem embertelen is. Nincs embertelen isten, csak emberséges Isten, 

és minden embertelen ember egyúttal istentelen ember is! 

 Legbenső világodban Isten mindig biztosítja azt az engedelmességi ké-

pességedet, amelynek kapcsolótáblája mindig tudati szinteden található. 

Csak a tudati szint erkölcsi szint! Kétségtelen, hogy a tudatalatti szinten óriá-

si erőtartalékok rejlenek. A világmindenségben végbemenő fejlődés követ-

keztében ezek az erők egyre több lehetőséget kapnak arra, hogy felszínre jus-

sanak, és a tudat a kapcsolótábla gombjain egyre jobban kiismerheti magát. 

De itt tudnotok kell, hogy aki többet kapott, attól többet is követelnek. Sem 

törekedni nem kell a fejlődés gyorsítására, sem mulasztással nem szabad vét-

kezni e téren. E három: képesség, lehetőség, felelősség, együtt járnak. 

 Nincs hát gyakorlati értelme annak, hogy "ki viseli a nadrágot", az éber 

tudat vagy a tudatalatti, mert képtelen egyik a másik nélkül létezni. A hason-

latodnál maradva: a nadrág egyik szára az egyik, a másik szára a másik. Ami 

az egyiknél a hosszából hiányzik, az a másiknál a minőségből megtérül. Így, 

ha valaki megmosolyogja azt, aki két lábon jár, mert csak az ellentétet látja, 

azt föl kell világosítani, hogy a szellemvilágban ilyen a divat! 

 2. A 'küszöb őre' alatt szintén mindegy, hogy különböző szellemi áram-

latok, fantáziálások vagy a másik dimenzióból hozzátok érkezett információk 

alapján hogyan kezelitek ezt az elnevezést. A lényeg az, hogy vannak angya-

lok, és ezek a szellemi lények felvállaltak bizonyos szerepeket, de e szerepek 

csak javatokra fordíthatók, amíg jó szándék van bennetek, és amíg Általam, 

Velem és Bennem akarjátok megtalálni szívetek nyugalmát. 

 Küszöbőr ide, küszöbőr oda, aki megvall Engem az emberek előtt, azt 

Én is magaménak fogom vallani mennyei Atyám és az ég angyalai előtt! 
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 3. Ami pedig más égi vagy égitesteken lakó lények szeretését illeti, 

elég, ha a szomszédaitokat, munkatársaitokat, sőt még a házastársaitokat is 

szeretitek, tehát azokat, akikkel együtt éltek. Ha aztán beköszönt hozzátok 

egy ilyen másvilágról vagy másvilágból éppen erre járó lény, hát szeressétek 

azokat is. 

 Megáldalak továbbra is a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2093. 

Kérdező: BIBLIA-MAGYARÁZATOT KÉREK! 

 1. Újjászülettem-e már? 

 2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mint tudod, ennél nagyobb horderejű kérdést nem lehet föltenni ma-

gadnak! Egész üdvösséged forog kockán az e kérdésre adott válaszban! Ép-

pen ezért erre a kérdésre csak belülről fogadhatsz el hiteles választ. Bár mé-

diumomon keresztül Én adom a választ, azért ez egy kicsit mégis kívülről  

van számodra. 

 Most elmondom, hogyan kaphatod meg belülről kérdésedre az egyér-

telmű feleletet. 

 Ami az Isten oldaláról nézve újjászületés, a te oldaladról nézve az a 

megtérés. 

 Ha egy őszinte, általad a lehető legátéltebb összeszedettségben, szíved 

igazi Felém fordulásával elmondod Nekem, hogy elfogadsz Uradnak, Meg-

szabadítódnak, tehát átadod, felajánlod Nekem egész külső és belső világo-

dat, akkor ezzel az odaadottságoddal megtetted azt, amit ember megtehet 

azért, hogy megtért ember legyen. Ebben a pillanatban elindult újjászületé-

sed. Igen, mert egy ilyen Hozzám fordulást az Isten nem nézhet tétlenül!  

Isten nem múlható felül nagylelkűségben! Te új teremtményként fogod 

folytatni egy ilyen ima után földi életed útját abban a lobogó reményben, 

hogy már a FÉNY gyermeke vagy, és okozója lettél annak a nagyobb öröm-

nek, amely az egész Mennyország minden lakójában felragyog. 

 E pillanatban tehát lakója lettem lelkednek. Boldog lakója! Az csak 

természetes, hogy ezt a boldogságot Veled osztom meg elsősorban, aki így 

befogadott Engem szívébe! Ez a szívbéke záloga újjászületésed valóságának. 

Ezt tőled soha senki el nem veheti. 

 Mivel fejlődő lény vagy, ezért jó, ha hetenként, havonként, de évenként 

feltétlenül megújítod ezt a felajánlásodat, megünnepled újjászületésedet! 
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 2. Az említett bibliai hely magyarázatát megtalálhatod minden olyan 

könyvben, amelynek ez a feladata. Röviden azért most csak utalok rá. 

 Jeruzsálem pusztulásának megjövendölését olvashatod az említett he-

lyen. Ezt a pusztulást csak ahhoz a templommeggyalázáshoz lehet hasonlíta-

ni, ami akkor történt, amikor bálványszobrot helyeztek be Isten egyetlen föl-

di templomába. 

 Drága Gyermekem! Légy meggyőződve újjászületésed folyamatáról! 

Újítsd meg, szítsd fel gyakrabban magadban megtérésed kegyelmét! Nagyon 

szeretlek! Engedd, hogy szélesítsem szabadságod korlátait, vagyis oldozzam 

megkötözöttséged béklyóit. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

2094. 

Kérdező: MI A FELADATOM?  SZÜLEIM ELVÁLTAK 

 1. Túl szétszórt vagyok. 

 2. Mi a feladata egy 16 éves leánynak a világban? 

 3. Szüleimnek el kellett válniuk? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valóban túl szétszórt és túl makacs vagy! A naplóíráson kívül oko-

sabbat nem tudok ajánlani. Persze, ebben is rendszeressé kell válnod, mert 

sem Én, sem más nem tud segíteni ott, ahol ehhez hiányzik a jó szándék. 

 A szándék még nem akarat, de akiben szándék van valami értékes do-

log megvalósítására, annak  tudok segíteni, annak tudnak segíteni angyalaim, 

és ahhoz tudok küldeni olyan segítő partnert, akivel képes az illető előbbre 

lépni. Ez azt jelenti, hogy csak annak van esélye meghallgatásra Nálam, aki 

legalább bizonyos erőfeszítést tesz saját érdekében. 

 2. Legfontosabb feladatod egy bizonyos nyitottságot és egy bizonyos 

zártságot megtanulni. Törekedned kell a befogadás nyitottságára. Tehát arra, 

hogy nyitott szemmel járj a világban. A tanulékonyság nyitottsága nélkül a 

szellemi, a lelki halál felé menetelsz.  

Ugyanakkor meg kell tanulnod a szív zártságát! Ez bizony komoly fe-

gyelmet igényel, amelyet máról holnapra nem lehet megtanulni. Aki nyelvé-

ben tökéletes, az tökéletes ember! Erre kell törekedned. Aki úgy gondolja, 

hogy jót tesz olyankor, amikor másokban megbízik, az téved! A legtöbb fe-

gyelmezetlen ember azzal akarja álcázni lelki nyomorúságát, hogy erénynek 

tünteti fel azt, amikor nem tudja a száját tartani! A fegyelmezetlen emberek 

azt szokták mondani önmagukról, hogy ők őszinte emberek. Ez egy óriási 

önbecsapás! Az ilyen kijelentés mögött szinte mindig a beszéd fegyelmezet-
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lensége húzódik. Arra kell tehát törekedned, hogy e téren zárt légy!  Sok-

szor gondold meg azt, hogy kinek és mit mondasz el! Előbb gondolkodni, az-

tán beszélni, és nem fordítva! 

 A tanulékonyság (nyitottság az értékek befogadására) és a zártság (fe-

gyelmezettség a beszédben), ez a legfőbb feladata annak, aki 16 évesen fej-

lődni akar lelkileg. 

 3. Semmiképpen sem szükséges soha elválni a házastársaknak. Mint 

ahogy nem szükséges soha házasságra lépni! Az Én Lelkem a kapcsolatok 

lelke! Minden elválás mögött a Diabolus (Szétdobáló) áll! Más kérdés az, 

hogy mennyire számítódik be, mennyire felelős valaki azért, mert egy házas-

ság felbomlott. De azt neked is és mindenkinek tudnia kell, hogy soha sem 

szükséges az elválás! Még a halál sem képes elválasztani azokat, akikben a 

Szeretet Lelke él! 

 Nagyon szeretlek téged! Számomra örömöm egyik forrása vagy! Hidd 

el, hogy mindent el akarok követni boldogságod érdekében! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2095. 

Kérdező: ÖRÖM NÉLKÜL MEDDIG LEHET ÉLNI? 

 1. Lehet-e örömforrások nélkül élni? 

 2. Jól imádkozom? 

 3. Van még feladatom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem lehet örömforrások nélkül élni! A Lélek gyümölcsei: "Szeretet, 

ÖRÖM , béke... (Gal. 5;22)"! Ez az örömforrás mindenkinek rendelkezésére 

áll. Természetesen, bárki elfordulhat ettől a forrástól, de ez a forrás soha nem 

fordul el senkitől! Képtelen is erre, mert ez a forrás mindenkiben benne van! 

Isten mindenben benne van létbentartó módon.  

Az emberben nemcsak létbentartó módon vagyok jelen Lelkem által, 

hanem BOLDOGÍTÓ módon is (János 14;23)! De természetesen ennek felté-

tele az, amit a Szentírásban, az előbb jelzett helyen olvashatsz! Isten önma-

gával kerülne ellentétbe, ha az Őt szeretést kikapcsolná a titeket boldogító, 

örömmel eltöltő forrásból. 

2. Akkor imádkozol jól, ha a dicsőítő ima nem hiányzik abból a maga-

tartásodból, amikor lelkedet Hozzám emeled, vagyis, amikor imádkozol. 

3. Feladat nélküli szellemi lény nem létezik! Mint ahogy nincs feladat 

nélküli Isten, úgy nincs feladat nélküli ember sem. 
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Feladatod mindenkor a je- len megszentelése! Tehát annak tudatosí-

tása, hogy Én benned élek, és nemcsak érted, hanem másokért is élek ben-

ned. Rászoruló mindig van körülötted! Minden rászorulóban jelen vagyok, 

hogy szeress, és Én mindig látom azt, amire neked szükséged van, tehát sze-

retetem mindig teszi azt, amit tennie lehetséges a te érdekedben. Ehhez ré-

szedről nem kell más, mint elfogadnod azt, hogy többet érsz a verebeknél 

(Máté 6;25-34). Ennyi önbizalmad feltétlenül kell hogy legyen, ha elhiszed 

azt, hogy Én létezem!  

Amíg akár a legkisebb antenna is van szívedben arra, hogy valamit fel-

fogj és megérts Belőlem, amíg tehát nem törtél le minden antennát magadban 

Felém, addig van reményem, hogy örömforrásod lehetek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!" 

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

2096. 

Kérdező: HOGYAN VÉGZŐDIK A PERÜNK? 

 1. Bepereltek bennünket. Megnyerjük ezt a pert? 

 2. Jelen munkahelyem biztosít számomra jövőt? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Jog világa nem az Isten világa. A jogi igazság nem azonos azzal 

az igazsággal, amellyel azonosítottam Magamat, amikor ezt mondottam: "Én 

vagyok az Igazság (János 14;6)!" 

 A Jog azt nevezi igazságnak, amikor mindenki megkapja azt, ami neki 

jár. Isten nem foglalkozik ezzel, ember pedig képtelen átlátni azt, hogy kinek 

mi jár. Isten országában nincs jog! Isten országában szeretet van, és csak sze-

retet van! Aki az Isten országához tartozónak mondja magát, az már itt a 

Földön sem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi jár neki, hanem arra, hogy hol és 

kinek tud legtöbbet és legjobban lelki hasznára válni.  

A bárányélet ilyen! Ezért kértelek és kérlek ma is benneteket, hogy le-

gyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az emberektől. Aki az okosságot 

és az óvatosságot nem veszi halálosan komolyan, az kénytelen a jogi igazság 

küzdőterén harcolni. E küzdőtéren mindenki sok sebet ad és kap! E küzdőté-

ren Én nem vagyok megtalálható! 

 2. Jövőt semmiféle munkahellyel biztosítani nem lehet. Jövője csak 

annak van, aki Bennem biztosítja nem a jövőjét, hanem a jelenét! Ha elolva-

sod Máté 6;25-34 részt, akkor tökéletes választ kapsz kérdésedre. Amit ak-

kor mondottam, azt tartom helyesnek ma is! 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2097. 

Kérdező: MITŐL VAN  BENNEM  BIZSERGÉS? 

 Olyan bizsergést észlelek magamon, amely nem e világból való. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Megérzésed jó! Valóban a szellemvilág hatásai olyan rezgésekben 

szoktak megnyilvánulni, amelyek a testen bizsergéseket, forróságokat, meg-

rándulásokat idéznek elő. Ezekre nem szabad nagy hangsúlyt tenni, mert a 

szemtelen szellemek nagyon ki tudják használni azokat, akiknél nem a tarta-

lom, hanem a forma a lényeg! 

 Amikor imádkozol kitárt karokkal, főleg ha fölfelé fordítod tenyeredet, 

érezni fogod azt a forróságot, amit az Én jelenlétem sugároz szívedbe, s raj-

tad keresztül árad szándékod szerint a világba. 

 Higgyetek a szeretet kiáradásában! Csak olyan szeretet létezik, amelyik 

kiárad. Azt természetesnek kell vennetek, hogy e kiáradás érzékelhetően hat 

rátok. De nem csak rátok, akikből árad a szeretet, hanem azokra is, akikre 

árad! 

 Örömmel és boldogan töltelek fel benneteket olyan gyógyító erőkkel, 

amelyek az Én jelenlétemről tanúskodnak! Csak térjetek meg! Forduljatok 

Hozzám, és adjátok át magatokat olyan átélt imában, amelyben elfogadtok 

Engem Uratoknak és Megszabadítótoknak! 

 Amit Márk evangéliumában olvasol az utolsó versben (Márk 16;20), 

az ma is érvényes! Igenis csodajelekkel kisérem azokat, akik lehetőséget ad-

nak Lelkemnek magukban arra, hogy irányítsa őket, akik nemcsak Rólam ta-

nítanak, hanem Engem tanítanak, tehát nemcsak ismereteket közölnek, ha-

nem a szívbékét is sugározzák! 

 Nagyon örülök neked! Örüljünk egymásnak! 

 Megáldalak LELKEM ÖRÖMÉVEL!" 

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

2098. 

Kérdező: ÖNGYILKOS TESTVÉREM LEHET EGYKOR  A GYERMEKEM? 

 Mi van öngyilkos bátyámmal? Lehet egykor az én gyermekem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A földi vágyak gyakran nem esnek egybe bizonyos előnyökkel. 

Azok, akik elhagyták a Földet, s újra vissza kell térniük, nem lehetnek tekin-

tettel arra, hogy itt a Földön ki szeretné őket fogadni. A földi szempontok 

annyira gyarlók, annyira 'tükör által homályban' látók, annyira a földi érzel-

mekre alapozódnak, hogy egyenesen tragédia lenne az, ha ezt figyelembe 

vennék azok, akiknek újra meg kell születniük. 
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 Nem arról van szó, hogy ne akarjatok találkozni azokkal, akikkel a 

Földön a szeretet szálai kötöttek össze benneteket. A szeretet szálai szét nem 

téphetők! De ennek egyértelműen érzékelhető, megtapasztalható valósága 

nem a Földön nyilvánul meg. A földi élet nem is való arra, hogy komoly ér-

tékeket rögzítsen! 

 Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök 

élet irányába kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. 

A Földre mindenki azért jön, hogy megkötözöttségeitől megszabaduljon, és 

nem azért, hogy ennek ellenkezője erősödjék benne, rajta, általa. 

 Neked is elsőszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a Földre 

korlátozd, hanem benső szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imád-

kozz, de szabadulj meg a vele való megkötözöttségedtől. Vagyis add fel azt a 

kívánságodat, hogy a Földön fizikálisan kapcsolatba kerülj vele! Te Velem 

akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon kapcsolatba kerülni 

abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja vágyaidat 

az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megta-

láld helyedet! 

 Megáldalak az ÖRÖKÉLET REMÉNYÉVEL!" 

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

2099. 

Kérdező: MI A TEENDŐM BETEG FELESÉGEMMEL KAPCSOLATBAN? 

 1. Feleségem betegsége karmikus? 

 2. Lesz-e valaha egészséges? 

 3. Mi az én teendőm? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Feleséged betegsége karmikus. Nehogy tévedésben légy, ezért mon-

dom a következőket: 

 A karmikus terheltségek nem azt jelentik, hogy valakinek ezekkel kell 

leélnie földi életét, hanem éppen az ellenkezőjét jelenti.  

A karmikus gubancok csak a földi életben oldhatók fel! Azért jöttetek 

betegekként a Földre, hogy meggyógyuljatok! Teljesen helytelen felfogás az, 

hogy ami karmikus, abba nem szabad belenyúlni! Azt viszont nagyon fontos 

tudnotok, hogy a karmikus terheltségeket valóban nem szabad közvetlenül 

megpróbálni megszüntetni. Karmikus bajoknál a tüneti kezelés többet árt, 

mint használ. Tehát feltétlenül gyökérmegoldásra kell törekednie annak, aki 

karma-feloldásra vállalkozik. 

 A gyökérmegoldás mindig valamilyen lelki seb kezelését jelenti. A 

gyógyulásban tehát feltétlenül maga a beteg a főszereplő. Nem kevés azon 
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betegeknek a száma, akik lelkük mélyén nem is akarnak meggyógyulni, s 

ha te ezt szemükre vetnéd, ők botránkoznának meg legjobban szavaidon.  

Legtöbbször valami felelősségvállalástól való félelem, valami jogta-

lannak megélt mellőzöttség, valami jogos igazságtalanságnak föl nem dolgo-

zása szokott oka lenni annak, hogy csak felületi kezelésre vágyik az, akit 

karmikus betegségéből csak saját helyes ön- és Isten-ismerete alapján valódi, 

önzetlen szeretetből, az igazság rendjéből az irgalom rendjébe történő átállás 

gyógyíthatna meg. 

 2. E szó: egészség, nem egyértelmű. Ti általában mindig a tüneti keze-

lések által létrejött jó közérzetet, a test normális funkcionálását értitek egész-

ségen. Az ilyen egészség a világon mindenütt és minden ember életében csak 

időszakos lehet. Az az egészség,  amit az él át, aki a világmindenség nagy 

egészében megtalálta igazi helyét és állapotát, az az igazi egészség! Erre kell 

törekednetek. Aki erre rátalált, az megérti, hogy az általatok egészségnek 

mondott állapot semmivel sem jobb, mint a betegség állapota, és a betegség 

semmivel sem rosszabb, mint az egészség állapota. A karmikus problémák 

efelé akarnak terelni benneteket. A pillanatnyi hangulati hullámzások helyett 

a véget nem érő önmagatokra és Istenre találtság állapotát kell megcélozno-

tok! 

 Feleséged betegségét tekintve így is, úgy is meggyógyulhat, tehát 

egészséges lehet! 

 3. A te teendőd az, hogy többször és jobban éld meg szívedben a szel-

lemvilággal, tehát az angyalokkal való kapcsolatodat. Kérd segítségüket, fő-

leg őrangyalod segítségét, hogy sugallataikkal és Istentől kapott erőikkel se-

gítsenek kinyílni úgy Felém, hogy minél jobban meg tudd érteni, és át tudd 

élni az Én szívem szándékát veled kapcsolatban, Vagyis azt, hogy Én nem-

csak vagyok, hanem érte vagyok. Tehát boldogító módon vagyok benned és 

feleségedben egyaránt. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2100. 

Kérdező: MIÉRT NEM KAPOK LEVELET? 

 1. Miért nem kapok levelet azoktól, akiktől várok? 

 2. Mások problémáiban nem látom a megoldást. 

 3. Egy szekta vezetőjével álmodtam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Eddig már 20 könyvet diktáltam le médiumomnak. E könyvekben ta-

lálható több mint tízezer kérdés válaszát, ha elolvassátok - ezért írattam le 
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azokat! -, akkor át fog alakulni gondolkodásotok annyira, hogy három 

kérdésnél többel nem kell Hozzám fordulnotok. 

 Ma már csak három kérdésre válaszolok. A te kérdéseidre adott vála-

szaim már a 21-dik HANG-könyvben olvashatók. 

 1. Emberi kapcsolataitok azért kapcsolatok, mert a kapocs másik vége 

nem a ti kezetekben van. Én nem vállalkozhatom arra, hogy mások szándékát 

feltárjam nektek, ha ők ezt nem akarják. A ti szándékotokat sem tárom senki 

elé, ha erre nem kértek meg. Így akár levelezésről, akár más összejövetelek 

létéről, megszűnéséről van szó, az ilyen problémák gyökerének felismerése a 

ti dolgotok. Ilyen ügyekben, ha valaki nagyon utána akar nézni a dolgoknak, 

akkor szánjon rá időt, fáradságot. Ebbe Engem nem lehet belevonni! 

 2. Pontosan megismételhetném az előbb elmondottakat. Esetleg azt 

kell  még hozzátennem, hogy mások problémáiban imádságaitokkal kérheti-

tek egymásra Isten áldását, de mindenkinek magának kell megtalálnia a 

megoldás útját.  

Felnőtt embernek csak akkor adhatsz hatékony tanácsot, ha ő erre fel-

kér téged. Ha azok, akiken segíteni akarsz, Engem kérdeznek afelől, hogy mi 

a teendőjük, akkor biztosan kapnak Tőlem választ. De te ne vállalj közvetítő 

szerepet kérés nélkül, mert attól csak nagyobb lesz a homály. 

 3. Te kaptál Lelkemtől nagyszerű látást! Erre szoktátok mondani, hogy 

fején találod a szöget. Ez az Én adományom benned, és örülök, hogy okosan 

használod is ezt a képességedet. Nagyon okosan beszéltél annak a szektave-

zérnek. Ezek a jó szándékú emberek nem hiszik azt, hogy Én nem úgy va-

gyok EGY az Atyámmal, mint ti, s így, bár sok értékes gondolatot képvisel-

nek, de az Általam Földre hozott szeretet lényegét nem értik. 

 Örülök, hogy jársz templomba! Szent hely az és az imádság háza! Oda 

senki nem jár elromlani! Bár igaz az is, hogy nem mindenki szentelődik meg 

a templomba-járás által. Nem, mert ezt az eszközt is, mint minden eszközt, 

megfelelő szándékkal és megfelelő célra kell használni. A CÉL mindig az, 

hogy egyre nagyobb teret tudjak kapni bennetek arra, hogy azt az új paran-

csot, amire azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerette-

lek titeket, ezt meg tudjam valósítani általatok és veletek. Ezért öltöttem ke-

nyérruhát, ezért nyújtom falat kenyérként Magamat nektek, hogy ti is falat 

kenyér tudjatok lenni egymásnak!                                                                                                                                                                                                                                                    

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2101.  

Kérdező: NEHEZEN MEGY A KAPCSOLATTEREMTÉS 
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 1. Életpályámmal kapcso- latban kérdezem a HANG-ot. 

 2. A kapcsolatteremtésben nem vagyok rugalmas. 

 3. Lesz-e megértő társam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel érzékeny idegrendszerrel rendelkezel, ezért  mindig érezni fo-

god életed minden szakaszán, hogy 'nem ez az igazi'. És ebben teljesen iga-

zad lesz mindig! Az operaszakon nem 20 éves korukban szoktak kiforrni az 

énekesek. Ha te attól tartasz, hogy kifutsz az időből, akkor nem értettél meg 

valami lényegeset abból, amit e területen a nagyok, a legnagyobbak gyakran 

hangoztatnak. Ez a szakma inkább áldozat, mint élvezet! Áldozat az énekes-

nek, élvezet a hallgatóságnak. Amelyik nyilvános szereplést vállaló zenész, 

énekes ezt nem érti meg, az nem képes maradandó élményt nyújtani a hallga-

tóinak. 

 Mint tudod, Isten mindenkit harmóniára teremtett. Isten maga az örök 

HARMÓNIA! Ezt a harmóniát neked kell részben felfedezned, részben meg-

teremtened magadban. Fölfedezned azért kell, mert EZ benned él! De ennek 

átéléséhez, tehát megtalálásához komolyan el kell mélyülnöd. Meg kell is-

merned valódi önmagadat! Nem azt, aki álmaidban vagy, hanem azt, aki tet-

teidben vagy.  

Meg kell ismerned azt a szívedet, amelynek bőségéből szól a száj, és 

amely ott van, ahol a kincsed van. Át kell látnod azt az értékrendet, amely 

lényegét csak az örökkévalóság szemüvegén át láthatja helyesen földi halan-

dó. "Mi ez az örökkévalósághoz képest!?!" Erre kell válaszolniuk azoknak a 

valóságoknak, amelyek szívedet betöltik. Senki nem oldotta meg és senki 

nem rontotta el még életét azzal, hogy jó vagy rossz életpályát választott ma-

gának. Aki körülményeit hibáztatja bármiért, az menekül a szembesüléstől! 

 Magadat viszed mindenhová! És soha nem az a lényeg, hogy hová 

mész önszántadból, hanem az, hogy ki vagy! Ha valóban magadra találtál, 

akkor magad nem fogsz menni sehová! Akkor mindig vinni fognak téged! 

Akkor rátaláltál arra a szellemi áramlásra, amely a honnan, hová és miért 

kérdésekre adott válaszaid által vinni fog téged oda, ahová menned kell! 

 2. Benső merevséged jelzi, hogy az önzés és az önszeretet egy gyéké-

nyen árulnak még benned. Az önszeretet csúcsérték! Az önzés mindenkit le-

merevít belül! Az önzés a hiúsági komplexusok gyökere. Ennek legyőzése 

nem ruha kérdése! A világ egy nagy álarcosbál, de csak azoknak, akik még 

nem találtak rá az igazi szeretetre, tehát nem találtak Rám önmagukban és 

másokban. Pedig mindannyitok földi életének értelme ez lenne! 
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 3. Olyan társad, amilyet ál- modsz magadnak, nem lesz! Nemcsak a 

művészet, de a szeretet is elsősorban áldozat, és nem élvezet. Sőt! Az igazi 

művészet is pontosan azért áldozat elsősorban, mert szeretet! 

 Akik úgy gondolják, hogy akkor járnak jól, ha egy hű és megértő társra 

lelnek, azok pontosan onnan várják életük ki- és beteljesülését, amitől az 

előző sorokban óvtalak. Nem magukon belül, hanem kívülről várják életük 

boldogító megváltását.  

Ha Engem teszel életed legfőbb helyére, akkor Én feltétlenül gondos-

kodni fogok arról, hogy rád találjon az, aki szintén Engem tett élete legfőbb 

helyére, és ő mindent el fog követni, hogy egyre jobban megismerj és meg-

szeress Engem, s Én mindkettőtöknek megadom azt a szívbékét, ami a földi 

életben az elérhető legnagyobb boldogság!  

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2102. 

Kérdező: MI ÁLTAL LESZ EGY CSOPORT JÉZUSI? 

 1. Újjászülettem? 

 2. Hogyan indulhat el egy jézusi csoport? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az újjászületésről több helyen is adtam már információkat a HANG-

könyvekben. A te élményeddel kapcsolatban azonban ezekhez hozzá kell 

tennem egy olyan információt, ami még nem hangzott el. 

 A megtérés és az újjászületés egy és ugyanaz. Az a megtért ember, aki 

elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Aki ezt teszi, az Isten 

szeretete által újjászületik.  

E sorrend azonban nem szükségszerű! Gyakran előfordul, hogy Isten 

szeretetének újjáteremtő csodáját, örömét, boldogságát megéli valaki, és utá-

na történik az, hogy az illető tudatosan elfogad Engem Urának, Megszabadí-

tójának. 

Ez azért történhet így, mert tudatalatti világotokban már megtörtént a 

döntésetek Mellettem, csak még nem vált ez tudatossá. Így a tudat szintjén 

előbb élhetitek meg az Én Lelkem újjáteremtő erejét. 

Ami viszont nagyon fontos, az az, hogy feltétlenül fogadj el Engem tu-

datosan is Uradnak, Megszabadítódnak. Vagyis add át nekem életedet, hogy 

Lelkem téged, mint új embert, a tudatod szintjén is irányíthasson. 

 Általában az a megszokott dolog, hogy valaki előbb megvesz egy há-

zat, és csak utána költözik bele. De lehetséges az is, hogy a tulajdonos meg-

engedi ennek fordítottját. Tehát előbb a költözés, és utána a fizetés. Ez csak 
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akkor történik meg így, ha a tu- lajdonos biztos abban, hogy megbízhat az 

új tulajdonosban. Veled ez történt! Szilárd a bizalmam benned, hogy mint új 

teremtmény, átadod magadat Nekem, elfogadsz Engem Uradnak, Megszaba-

dítódnak! 

 2. Mint tudod, Én mindig jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman össze-

jönnek az Én nevemben. Ha tehát páran összejöttök, és bármilyen imával 

Hozzám emelitek szíveteket, utána akár a Bibliából, akár a HANG-

könyvekből, akár más, általatok értékesnek tartott írásból valaki felolvas egy 

részt, s arról mindenki elmondja véleményét, akkor már Lelkem csodálatosan 

ki tudja fejteni hatását körötökben. 

 Ne csodákra vadásszatok, hanem arra törekedjetek, hogy Lelkem segít-

ségével rendet teremtsetek saját fejetekben. A kegyelem csak abban az irány-

ban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott! Bár lesznek rendkívüliségek is, 

de a Szentlélek elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a rendnek a  

Lelke! 

     Nagyon bízom benned! Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL"! 

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

2103. 

Kérdező: MINDEN ÁJTATOSSÁG FONTOS? 

 1. Fáj, hogy hitetlenek vannak hozzátartozóim között. 

 2. Vállaljunk minden lehetséges ájtatosságot? 

 3. Fontos a napi Szentírás-olvasás? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Konkrét véleményt sem emberekről, sem különböző ájtatosságokról 

nem adhatok. Minden emberben van jó és minden emberben van hiba. Min-

den jót el lehet rontani, tehát minden ájtatosságot lehet babonává is silányíta-

ni. 

 1. Nekem is fáj, amikor azt tapasztalom, hogy sok gyermekem nem úgy 

akar boldog lenni, ahogy azt Én számukra felkínálom. E fájdalom benned te-

hát az Én fájdalmam, és így számodra ez kitüntetés. Igen. Azok szeretnek 

Engem igazán, akik nemcsak örömeimben, hanem fájdalmaimban is osztozni 

akarnak Velem. 

 Ez a fájdalom sem Engem, sem téged nem jogosít fel arra, hogy akadá-

lyozzuk, korlátozzuk bárkinek is szabadságát. Mindenki maga felel saját tet-

teiért, és senki gonoszsága nem csökkentheti irántuk való szeretetünket. Ne-

ked nem megjavítanod kell tieidet, hanem elengedni őket. Ez azt jelenti, 

hogy helytelen cselekedeteik következményeiért nekik kell vállalniuk a kö-

vetkezményeket, és te ebből nem vehetsz magadra semmit! Legtöbb ember 
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csak keserves szenvedés árán ta- nulja meg azt, hogy jónak lenni jó és 

rossznak lenni rossz! 

 2. Minden lehetséges ájtatosságot vállaljatok!  Természetesen nem ba-

bonásan, tehát nem úgy, hogy olyan erőt tulajdonítsatok bármelyiknek is, 

amilyet annak Isten nem adott, hanem úgy, hogy szeretetben növekedni tud-

jatok, és szívetek békéjét Tőlem vegyétek át. Minden ájtatosság lényegében 

erre való! 

 3. Nagyon fontos a Szentírás rendszeres olvasása és átelmélkedése! A 

Biblia az ÉLET könyve! Isten szeretete által nektek szóló szerelmes levél! 

De vigyázzatok! A Szentírásban rangsorolni kell! Csak azokban a sorokban 

él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A 

keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem 

evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek 

tartjátok minden sorát. Pedig könnyen beláthatnátok, hogy így a Bibliából 

mindent ki lehet olvasni és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatat-

lan! 

 Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy 

buzgósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, 

amennyiben össze tudjátok egyezteti evangéliumaimmal. 

 Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a 

 HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2104. 

Kérdező: NÖVEKEDNI SZERETNÉK JÉZUSBAN! 

 1. Mi által mélyülhet kapcsolatom Jézussal? 

 2. Gyötör az allergia. 

 3. Milyen "ruhaváltás" történik Jézus eljövetelekor? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A ima, főleg a reggeli ima az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy 

valaki a szívében helyet készítsen Nekem. Ha szívedet Hozzám emeled, ak-

kor Lelkem irányítani fog téged, és olyan benső érzékenységet alakít ki ben-

ned, amely által nem valami irreális vágyaid lesznek Velem kapcsolatban, 

hanem a napi problémák, az egyszerű napi feladatok megoldásában, teljesíté-

sében is meglátod azt az értéket, amely Rám, az Én jelenlétemre fogja fel-

hívni figyelmedet. 

 Imában tudod a legjobban megtanulni azt, hogy bár Számomra ki-

mondhatatlan érték vagy, de csak Velem! Tehát kimondhatatlan érték leszek 

számodra!  
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 2. Általában minden aller- gia olyan karmikus gubanc, amely orvosi-

lag csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon 

történhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeret-

lek, hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád 

nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez 

előnyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a 

benned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám 

hagyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért!  

 3. Amikor mindenki számára láthatóvá válik az, hogy Én vagyok, és 

értetek vagyok, akkor nem történik más, mint az, hogy ami már eddig is belül 

valóság volt, az e pillanatban kívül is megnyilvánul. Ilyen értelemben feltét-

lenül csupán ruhaváltás fog történni. 

 Szeretetem és hűségem töretlen irántad. Te is erre törekedj Irántam! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2105. 

Kérdező: SOKSZOR NEM LÁTOK TISZTÁN 

 1. Milyen fokon állok? 

 2. Álmomban gyakran menekülök. 

 3. A fel- és a kihasználás határát nem érzékelem kellően. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Különböző ezoterikus irányzatok különböző szempontjai helyett in-

kább arra hívom fel figyelmedet, hogy a legfontosabb  nem a bizonyos fokok 

felismerése, hanem az, hogy Én benned élek! Ha nem ezt tartod legfonto-

sabbnak, akkor különböző hiúsági komplexusok hálójába gabalyodsz bele. 

Tehát vagy túl fogod magadat értékelni, vagy kisebbségi érzések hullámaiban 

fogsz fuldokolni!    

 2. Ahonnan menekülsz és ahová menekülsz, Én nemcsak jelen vagyok 

e helyeken, hanem mindkét helyen Én vagyok a megoldás! Ha ébrenlétben 

ezt el tudod fogadni, tehát azt, hogy az enyéim számára a körülményeknek is 

az Istene vagyok, akkor megszűnnek ezek az álomképek! 

 3. Annak a határvonalnak felismerése, amely a felhasználás és a ki-

használás között húzódik, csak tapasztalat alapján tanulható meg. Ez azt je-

lenti, hogy lehet ugyan mások keserű tapasztalata alapján is némi képet kapni 

arról, hogy mikor bárány és mikor birka valaki, de egy életre szólóan csak az 

tudja megtanulni, aki csalódások útján maga is saját bőrén megtapasztalta 

ezt. Az ilyen fájdalmas megtapasztaláskor mindenkinek ügyelnie kellene ar-

ra, hogy a gyűlölet ne találjon táptalajt senki szívében. Ezt nyilván csak az 
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tudja elérni, aki valóban befoga- dott Engem. Csak az ilyen ember képes 

feltenni magának a  

kérdést, miután kihasználták, hogy vajon ez miért jó neki?! Mert akiben Én 

élhetek, az mindent, tehát a csalódásokat is fel tudja használni saját javára! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

 OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2106. 

Kérdező: TÁRSAMMAL VOLT MÁR KAPCSOLATOM? 

 1. Társammal volt-e előző életemben kapcsolatom? 

 2. Van-e teendőm jelenleg vele kapcsolatban? 

 3. Orrproblémám hogyan gyógyítható? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Neked nem vele volt kapcsolatod, hanem mással, akit úgy hagytál el, 

amint most téged elhagytak. Ha lelki szenvedéseidért sem őt, sem másokat, 

sem magadat nem okolod e jelen életedben, akkor kitisztul benned előző éle-

ted hűtlenségének következménye, s az irgalmas szeretetnek ereje egy maga-

sabb szinten fogja görgetni további életedet. De ha megrögzül benned az, 

hogy ezért valakit feltétlenül okolj, akkor mókuskereket forgatsz. 

 2. Természetesen van teendőd vele kapcsolatban. Tehát nem vele van 

teendőd, hanem vele kapcsolatban! Tehát a rád gyakorolt hatását kell megta-

nulnod úgy kezelni, hogy ne csak tudatodban, de érzelmeidben is 

függetlenülni tudj attól a gondolattól, hogy Rajtam kívül más is fontos szíved 

békéjének biztosítására. 

 3. Orrproblémád karmikus eredetű, tehát orvosi kezelés gyökeres meg-

oldást nem adhat. Ez nem jelenti azt, hogy ne kezeltesd magad, de tudnod 

kell, hogy azt a szimatot, amit képességként hoztál magaddal, nem szabad 

elnyomnod. Ráérzésedet érdemes követned, csak ezekből ne legyen pálcatö-

rés mások felett! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2107. 

Kérdező: MILYEN AZ IGAZI SZERETET? 

 1. Valami akadályozza bennem szeretetemet. 

 2. Parancsra várok, Uram! 

 3. A szeretet lágy vagy kőkemény? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. A 'tükör által homályban látás' már eleve arra rendel mindenkit, 

hogy a szívben lévő, tehát a komolyan szándékolt szeretet kiáradása akadály-

ba ütközzék! E nélkül nem is kellene erőfeszítést tennetek arra, hogy jót 

akarjatok! E nélkül nem lenne édes testvére a szeretetnek az áldozatvállalás! 

E nélkül a földi élet és a mennyei élet között szinte semmi különbség nem 

lenne! 

 A napi feladatod pontosan az, hogy vállald azt a küzdelmet, ami szíved 

szeretetének kimutatásával együtt jár! 

 2. Nem adok parancsot senkinek olyan értelemben, hogy felfüggeszte-

ném bennetek a gondolkodás, a benső meggyőződés kialakításának, tehát a 

mérlegelésnek szellemi munkáját. Nem engedelmességet kérek hát, hanem 

belátást! Nem azt kérem hát, hogy vállalj valamit, mert Én mondom, hanem 

azt, hogy lásd be, amit Én kérek, az számodra a legjobb! Az Isten országa 

nem kaszárnya! Az Isten országa a szabadon, benső meggyőződésből vállalt 

jót-akarás! Ennek csúcsa: Inkább szeressétek ellenségeiteket! 

 3. A szeretet nem tárgy! A szeretet élet! Az élet hol lágy, hol kőke-

mény! Meg kell tanulnod egyre jobban és egyre tisztábban látni a szíveddel! 

Tehát a HIT-ben kell erősödnöd, tisztulnod! Ha ezt vállalod, akkor ezen az 

úton azt fogod tapasztalni, hogy másokkal szemben egyre lágyabb leszel, 

magaddal szemben pedig kőkemény, de inkább így mondom: gyémántkő-

kemény! 

 Imáid, Hozzám fordulásod óriási kegyelmi energiákat indítanak útra, és 

lesz általuk szebb a Föld! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2108. 

Kérdező: HOGYAN  TÖRTÉNIK AZ ÚJJÁSZÜLETÉS? 

 1. Az újjászületésről kérem Jézus véleményét! 

 2. Benső békém erősítését kérem! 

 3. Segíts, hogy tanúságot tudjak tenni Rólad, Jézusom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mindaz, aki egy elmélyült imában elfogad Engem Urának, Megsza-

badítójának, tehát átadja nekem benső életének irányítását, az újjászületik a 

Szentlélek által! Se másoktól, se Tőlem nem kell tehát kérdezned, hogy újjá-

születtél-e már, mert ezt egyedül te magad tudhatod magadról. Ha nem vagy 

biztos abban, hogy már elfogadtál Engem, akkor fejezd ki ezt az elfogadáso-

dat többször imában, s akkor előbb-utóbb feltétlenül elmúlik kétséged! 
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 2. Benső békéd erősítése Részemről állapotszerű! Vagyis mindig 

ezt teszem! Ha nem érzed ezt az erősítést, az nem baj. A Velem való élő 

kapcsolat nem az érzelmek hullámain hányódik. Hinni annyit tesz, mint 

igaznak tartani azt, amit mondok. Ez az igazság tesz szabaddá titeket (János 

8;31-32)! Ennek átélése megszabadít minden olyan megkötözöttségtől, 

amely akadályozni akarja erőm működését benned! Azt pedig, hogy Én mit 

mondok, megtudhatod lelkiismereted hangja által, evangéliumaim által, a 

HANG-kötetek által. Mindhárom hangszóró rendelkezésedre áll! 

 3. A Lélekkeresztséget kérni kell! Ez nem azonos az újjászületéssel. A 

Lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt, hogy tanúságot tudjak tenni 

Magamról, küldetésemről (Lukács 4;18-19)! Ha kitartóan, hűségesen kéred 

ezt az Atyától, feltétlenül meg fogod kapni (Lukács 11;13)! Ha ez megtörté-

nik, akkor már nem lesz probléma számodra, hogy hol, mikor és hogyan tégy 

tanúságot Rólam! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 HIT, REMÉNY és SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2109. 

Kérdező: FELTÉTLENÜL  ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK? 

 1. A Te utadat járom, Jézusom? 

 2. Bizonyos kapszulákat tudnak belém tenni az ártó erők? 

 3. Hogyan tudom leküzdeni a félelmemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem járod az Én utamat. Akik már hallottak Rólam, és számukra 

kérdéses, hogy az Én utamat járják vagy sem, azok nem járhatják az Én uta-

mat, mert Rólam hallani és Velem nem foglalkozni, ez eleve annyit jelent, 

hogy az illető nem fogadott el Engem ÚT-nak! 

 Én magam vagyok az ÚT (János 14;5-6)! Akkor kezdesz ezen az 

ÚTON járni, ha komolyan kezdesz foglalkozni az evangéliumaimmal. Tehát 

ha valaki már hallott Rólam, és nem foglalkozik életemmel, amely a lényeget 

érintve az evangéliumokból megismerhető, az nem jár azon az úton, amelyet 

Én méltán elvárhatnék tőle! 

 2. Semmiféle kapszulák nincsenek beléd építve. Aki ilyen ostoba boga-

rat a fejedbe ültetett, tehát aki ezt neked bebeszélte, az kihasználta hiszé-

kenységedet, és te ahelyett, hogy hinnél Bennem, olyan babonás lettél, ami-

lyen vagy! Csak egy kicsit hidd el, hogy van józan eszed! Ha ezt elfogadod, 

akkor már egyértelmű lesz előtted, hogy Én, aki elmondtam, hogy legyőztem 
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a világot (János 16;33), semmi- képpen sem engedném meg azt, hogy ártó 

erők diadalmaskodjanak benned, ha az Én védelmemet kéred! 

 Az a babonás, aki olyan erőt tulajdonít valaminek, amilyet annak Isten 

nem adott! Igazán nem nehéz belátni senkinek, aki Engem választott, hogy 

Isten semminek nem adhat olyan erőt, ami Engem, angyalaimat legyőzhetné! 

Isten nem dolgozhat Önmaga ellen! Ha ezt nem tudod belátni, akkor teljesen 

tehetetlen vagyok veled szemben! 

 A hívőnek minden lehetséges, de a hiszékenyekkel nem tudok mit kez-

deni! 

 3. Minden félelem mögött a halálfélelemnek arca húzódik meg. Aki el-

hiszi szavaimat, az megszabadul minden félelmétől, mivel aki Bennem hisz, 

az halált nem lát sohasem (János 11;26).  

Van azonban egy félelem, amely jó, ha van. Féljetek bűnös önmagatok-

tól! Tehát a babonától! Féljetek az olyan ostobaságok elfogadásától, hogy 

kapszulákat helyezhetnek el bennetek! Az ilyen butaságoktól féljetek! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Bennem higgy! Az Életben 

higgy, és ne a halálban! Fogadd el és fogadd be az ÉLETET, mint gyermeket, 

mint kegyelmet, mint szeretetet! Ezért jöttél a Földre! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"  

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

2110. 

Kérdező: HÁZASSÁGRÓL ÉS GYÓNÁSRÓL 

 1. Visszatérjek-e férjemhez, akit elhagytam ? 

 2. Valóban minden házasság az égben köttetik? 

 3. Nem gyónhatok érvényesen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Attól, akit megbántottál, bocsánatot kell kérned. Ez akkor is kötelez, 

ha az illető a férjed volt! A további lépés az ő reagálásától függ. Első lépés-

nél helytálló e kijelentés: más boldogtalanságára nem lehet boldogságot épí-

teni! Azért mondom, hogy első lépésnél, mert ha volt férjed boldogtalan, 

szenved amiatt, hogy elhagytad, akkor erre nyugodt szívvel a következő há-

zasság nem építhető! Ha ő úgy reagál bocsánatkérésedre, hogy abból azt ve-

szed ki, hogy nem boldogtalan miattad, nem akarja komolyan rendezni, hely-

reállítani előző kapcsolatotokat, akkor szabadnak tudhatod magadat. 

 Az, akivel most úgy érzed, hogy harmonikusan tudnál élni, akkor sze-

ret téged igazán, ha segíteni akar neked abban, hogy helyre tudd állítani elő-

ző kapcsolatotokat, ha a volt férjed ezt szeretné. Ha az, akivel most együtt 

élsz, úgy gondolja, hogy akkor ő boldogtalan lenne, ezt nem kell, sőt nem is 
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szabad komolyan venned, mert akkor nem téged szeret, hanem önmagát. 

Ha nem így lenne, akkor abból egy nagy összevisszaság keletkezne a világ-

ban, mert bárki saját fájdalmára hivatkozva felboríthatná mások házasságát, 

mondván, boldogtalan, ha nem válik el jelenlegi házastársától az, akit ő sze-

ret! 

 2. A szentségi házasságban az Isten előtt egy olyan ígéret hangzik el 

tanúk által is hallható módon, amely szerint a felek hűségesek lesznek egy-

máshoz minden körülményben. Az ilyen házasság csak akkor jön létre, ha ezt 

mindkét fél kétséget kizáróan így akarja akkor, amikor ez az ígéret elhang-

zik. A dolog természeténél fogva ez akkor és addig érvényes, amíg remény 

van arra, hogy fenntartható ez az ígéret! Mivel a Szentlélek a kapcsolatok 

lelke, ezért az, aki vétkesnek érzi magát, tegyen meg mindent, hogy egy szét-

vált kapcsolat rendbe jöjjön. Ha ennek ellenére sem jön az létre, akkor a 

bűnbánó szabadnak érezheti magát, mert a Szentlélek a szabadság lelke is 

(2Kor 3;17). 

 3. A szentgyónás nem tartozik a lényeghez, mivel az jogi keretekbe 

szorítja a bűnbocsánatot. Isten országában nincs JOG! Isten minden bűnbá-

nónak megbocsát! Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatásokat! Én, 

aki arra szólítottalak föl benneteket, hogy nem  hétszer, hanem hetvenhétszer 

hétszer, tehát mindenkor készen kell lennetek a megbocsátásra. Én, aki a té-

kozló fiú apjában mutattam be nektek a mennyei Atyátokat, Én az Atyával és 

a Szentlélekkel hogy is tehetném meg, hogy ne teremtsek annak szívében bé-

két, aki megbánta bűneit?! 

 Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Is-

tent a bűnbocsánatra, hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi ti-

lalom, azok ily módon vegyék tudomásul, hogy bűnbocsátást nyertek, ha 

megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalma-

zásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn által felbom-

lott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve: gondol-

kodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, 

boldogító valóság vagyok. 

 Leveledben írtad, hogy félsz a válaszomtól. Ez csacsiság! Az Én vála-

szom csak a te boldogságodat segítheti elő! Ha van a világon valami, amitől 

nem kell senkinek félnie, az éppen az Én kívánságom veletek kapcsolatban. 

Ha komolyan ránézel a keresztre, akkor megértheted, hogy semmit Maga-

mért, mindent ÉRTETEK! Ez ma is igaz. Aki másképpen akar boldog lenni, 

mint Én gondolom, az kifejezetten ellensége önmagának, az egész világnak 

és így Nekem is! 
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 Kimondhatatlanul szeret- lek, és boldogítani Rajtam kívül soha 

senki nem fog tudni téged! Eddigi életeid mindig azért jutottak zsákutcába, 

mert úgy gondoltad, másképpen is lehetsz boldog, nemcsak úgy, ahogy Isten 

akarja. Rá kell ébredned arra, hogy Isten a SZERETET, és ez a SZERETET a 

Földön szükségszerűen keresztutat jár, mert a Föld nem Mennyország!  

  Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2111. 

Kérdező: ISTEN NEM JÓ PEDAGÓGUS ! 

 A mennyei Atya csapnivaló pedagógusnak bizonyult. 

HANG: "Drága Gyermekem!  

Én mondottam olyat, hogy ha azok a csodák és tetteim nem 

Korazinban, nem Betszaidában és nem Kafarnaumban történtek volna, ha-

nem Tíruszban és Szidonban, akkor már régen megtértek volna ezek a város-

ok. Azt is mondottam, hogy ezeknek jobb lesz majd a sorsuk az ítéletkor 

(Máté 11;21-24)! 

Amikor Isten Ábrahámmal szövetségre lépett, akkor a leghitelesebb 

emberrel lépett szövetségre. Isten hű marad az Általa is igenelt szövetséghez 

akkor is, ha az ember hűtlenné válik hozzá! 

Hidd el, nem volt jobb alany, mint Ábrahám! Ha te nemcsak azt a ki-

csiny szeletét látnád az emberiség történelmének, amelyet látsz, jobban meg-

értenéd az Isten pedagógiáját! Mi az Atyával és a Szentlélekkel a legjobb pe-

dagógusai vagyunk a világnak.  

Arról nem tehetünk, hogy te a gondolkodás-átalakításban nem jutottál 

még el arra, hogy meglásd, mennyire minden a lehető legtökéletesebb  ah-

hoz, hogy minden az Enyéim javát szolgálja! Biztos lehetsz abban, hogy a te 

tréfás felfogásod szöges ellentétben áll kalkuttai Teréz anyának a felfogásá-

val! De az Enyémmel is Lukács 24;26 alapján! 

Hidd el, hogy a vizigótok között sem lett volna más a sorsom a lénye-

get tekintve. Sőt! Állítom, hogy a világ végéig mindenütt, ahol ember él, az 

Én sorsom bennetek golgotai sors. 

De fölhívom egy nagyon lényeges dologra a figyelmedet! Az Én sor-

som a földi életemben aránylag nagyon rövid ideig volt csak golgotai sors! 

Amit Én belül megélhettem imáimban, szeretetben eltöltött földi életemben, 

az messze kárpótolt azért a pár hétért, amit szenvednem kellett! Az Enyéim, 

ha becsülettel átvizsgálják életüket, akkor be tudják látni, hogy sokkal több 

öröm és boldogság forrásozik abból, hogy bennük élek (János 14;23), mint 
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az, amit szenvedniük kell Ben- nem, Velem és Miattam! Mert az Én igám 

nagyon is elviselhető (Máté 11;29-30)! 

Nagyon szeretlek benneteket! Engem ez boldogít! Ha engeditek, hogy 

állandósuljon bennetek az Általam helyesnek ítélt gondolkodás-átalakítás, 

akkor rá fogtok jönni, hogy nincs nálam jobb pedagógus a világon! Ezért 

voltam bátor kérni benneteket arra, hogy ne nevezzetek senkit tanítónak (pe-

dagógusnak) közületek, mer egy a ti TANÍTÓTOK, a KRISZTUS (Máté 

23;10)! 

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2112. 

Kérdező: MIÉRT GYŰLÖLNEK ANNYIRA? 

 Nagy a gyűlölet körülöttem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutat-

ja, hogy megérett már nagyon a Föld a pusztulásra! Igen, mert amit te leírtál, 

az szinte általános.  

Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az 

utcákon, nincs béke a családokban, nincs béke a szívekben. 

Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugor-

jében, és a béke Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt 

szeretné erősíteni bennetek, hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás 

kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám és angyalaim, mind az Én béké-

met sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a rosszat jóval, 

a türelmetlenséget türelemmel, az ingerültséget nyugodtsággal, az önzést ön-

zetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok. 

 Élesen elválik jelen korotokban a jó a rossztól, a bárány a farkastól. 

Tán még soha nem volt annyira tiszta tükör a körülmény, mint ma. Tán soha 

nem lepleződött le úgy, hogy ki tartozik Hozzám, és ki van Ellenem, mint 

ma.  

Ma mindenki a nyilvánvalóságban tapasztalhatja meg azt, amit régeb-

ben csupán burkoltan lehetett megélni. Azt, hogy felnőtt ember felnőtt em-

bert képtelen nevelni. Azt, hogy egyedül az önnevelésnek van létjogosultsá-

ga! Ma mutatkozik meg legkirívóbban az, hogy nem megoldás a gonosznak 

történő ellenállás, és csak ott mutatkozik meg az Én világ fölötti győzelmem, 

ahol képes oda tartani a másik arcát az, akinek egyik arcát megütötték! 

 Drága Gyermekem! Csak az indul el a szívbéke útján, aki a nyilvános-

ság előtt mondott beköszöntőmet, "alakítsátok át gondolkodásotokat", komo-
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lyan vállalja. Mindenki akkor vá- lik megváltott emberré, amikor belülről 

lát rá arra, hogy aki Engem szeret, annak minden a javára válik. Igen, mert 

az, aki ezt meglátja, képessé lesz arra, hogy Istent a szeretet Istenének ismer-

je fel, tehát Atyjának, önönmagát pedig e SZERETET-ISTEN édes gyerme-

kének! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2113. 

Kérdező: MEGSZÁLLOTT VAGYOK? 

 1. Hiába imádkoztak értem Medjugorjében. 

 2. Démon van bennem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szó sincs róla, hogy hiába imádkoztak volna érted! Hiábavaló ima 

nem létezik! Létezik viszont egy olyan karmikus állapot, amely feloldásához 

a szükséges erőért kell imádkozni, és nem azért, hogy maga a karmikus sors-

vonal változzék át! 

 Nekem is imádkoznom kellett erőért, de nem imádkozhattam azért - 

bár próbáltam (Márk 14;35) -, hogy sorsom ne az legyen, amit vállaltam, mi-

előtt megszülettem! Pontosan ez a helyzet nálad is! 

 Az, hogy te magad vállaltad sorsodat, nem lesz kevésbé igaz amiatt, 

mert nem tudod ennek okát. A tényből kell kikövetkeztetned, hogy így volt, 

mert különben nem ismerhetnéd el Istent szerető Atyádnak! Nem kevesebbet 

kérek tőled, mint azt, hogy meg kell tanulnod benső békével elviselni sorso-

dat, mert ez az egyetlen jó döntés, amely könnyíteni tud szenvedéseiden. Így 

tudod feloldani előző életedből magaddal hozott adósságaidat. 

 2. Szó sincs arról, hogy démoni megszállottság alatt lennél! Én élek 

benned! Nem neked kell félned a démonoktól, hanem nekik kell félniük tő-

led! Én a te számodra is legyőztem a világot! Azt a világot, amely benső bé-

kédet akadályozhatná, legyőztem! De ennek a győzelemnek gyümölcsét csak 

hitben tudod most elfogadni. Éppen ezért karmád ez. De hitben fel tudod ol-

dani! Ha aztán hitben már feloldódott benned szenvedésed értelmetlensége, 

akkor ezek a szenvedések már nem is szenvedések, hanem eszközök arra, 

hogy jobban közel kerülj Hozzám! 

 Eddig nagyszerűen álltál hozzá ahhoz, hogy szándékom szerint for-

málni tudjalak. Ha élni kezd benned az, hogy az istenszeretőknek minden ja-

vukra válik, akkor már hálát is fogsz tudni adni olyasmiért, amiért mások ká-

romkodni szoktak! 
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Nagyon szeretném, ha teljes győzelmet tudnék aratni általad az ősel-

lenség felett. Ez nemcsak a te érdeked, de az egész világ javára tudod így 

felhasználni életedet.  

Kimondhatatlanul értékes vagy Számomra! Érzelmi szinten ennek va-

lóságát ki sem tudnád bírni! De állandó erőforrás lehet számodra, ha ezt ko-

molyan elhiszed! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

2114. 

Kérdező: A SOK MIÉRTBŐL HÁROM 

 1. Miért nem becsült meg párom kellően? 

 2. Miért kellett találkoznom valakivel? 

 3. Miért lettem hűtlen? 

HANG: " Gyermekem! 

 1. Lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy megbecsült téged kellőképpen, 

csak te ezt nem értékelted. Lehet, hogy nem becsült meg, mert úgy gondolta, 

hogy így a helyesebb. Lehet, hogy.....E kérdésedre tehát pontosan megkapha-

tod tőle a választ. 

2. Életed minden eseménye azért történik, hogy egyre jobban megis-

merd magadat, és mindenre úgy reagálj, hogy Hozzám kerülj közelebb! A 

legkülönbözőbb kísértések által tudjátok legkönnyebben megismerni maga-

tokat. A "miatyánk" e mondata: "Ne vígy minket a kísértésbe" csak azoknak 

szívéből száll őszintén Istenhez, akik ismerik magukat annyira, hogy tudják, 

mennyire gyengék! 

 3. Nem jó, ha megideologizáljátok botlásaitokat! Senkit nem hoz köze-

lebb Hozzám az, ha magyarázni próbálja bizonyítványát. Nincs olyan, hogy 

te valakiért felelsz, legyen az kislány, kisfiú vagy bárki más! Egyedül önma-

gadért felelsz, de önmagadért akkor is felelsz, ha ezt nem akarod tudomásul 

venni! Az igazat megvallva nemcsak saját sorsotokat adtam kezetekbe, ha-

nem az Én sorsomat is! Igen! Saját sorsod és Isten sorsa, rád vonatkoztatva, a 

te kezedben van! De más ember sorsa nincs! 

 Drága Gyermekem! Mint írtad, tudod, hogy mindenki felvállalt valamit 

már születése előtt, s mégis azt kérdezed, hogy miért? Bűnt nem vállalt fel 

senki! Mindenki rosszként jött, hogy megjavuljon, és betegként, hogy meg-

gyógyuljon! Ha egészen pontos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy 

a megjavulás az egészségessé válás útja is egyben. De a sorrend feltétlenül 

fontos! Megjavulni kell! Már a kisgyermeknek is el kell indulnia a szeretete 
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fejlődésének, kimutatásának irá- nyába, a tőle telhető módon. A többi en-

nek következménye! 

Köszönöm szeretetedet. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2115. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉNK ÉDESANYÁNKON! 

 Édesanyánknak hogyan segíthetünk szenvedésében? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Látásod tiszta és világos! Édesanyád, mielőtt megszületett, jól tudta, 

hogy mit kell vállalnia ahhoz, hogy lelkének görcseit leoldva magáról, mint 

újjászületett lépje át a földi élet határát. 

 Csak újjászületett juthat be a mennyek országába (János 3;3)! Az, aki 

átadta magát Istennek, aki elfogadott Engem Megváltójának, vagyis az, aki 

tudja, hogy pontosan azért, mert Én legyőztem a világot, ezért neki minden 

javára válik. Tehát, ha hálát tud adni azért, amit szenvedésnek neveztek, mert 

tudja, hogy ez az ő üdvösségének kulcsa, mint volt az Én szenvedésem az Én 

megdicsőülésem kulcsa (Lukács 24;26)! Édesanyádnak ez a feladata! 

 Neked pedig az, hogy az ő szenvedését látva nagyobb önismeretre és 

istenismeretre juss! Azt kell megtanulnod, hogy Isten a te sorsodat és rád vo-

natkoztatva az Én sorsomat rád bízta azért, hogy amit te vállaltál már szüle-

tésed előtt, azt a karmikus sorsvonalat közös erőnkkel fel tudjuk oldani Isten 

dicsőségére, és elsősorban a te, s ennek következtében az egész emberiség 

javára! 

 Az természetes, hogy édesanyád szeretne már meghalni! Mindenki, 

akinek valóban van élő hite, találkozni szeretne Velem, és inkább vágyik, 

semmint fél ettől a találkozástól. A kegyelmi életben ez  a teljesen normális 

állapot! 

 Kedves Barátom! Csodálatos az a boldogság, amit készítettem számo-

tokra! 

 Megáldalak a BENSŐ  BÉKE  LELKÉVEL!" 

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

2116. 

Kérdező: A HIT EREJÉRŐL ÉS A 13-AS SZÁMRÓL 

 1. Egy gyógyító rám tette a kezét. Nem éreztem semmit! 

 2. Vihetek végbe nagyobb tetteket, mint ő? 

 3. Házam népe ellenségem lesz? A 13-as számról, állatok  

levágásáról kérdezem a HANG-ot. 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nem minden gyógyító gyógyít meg mindenkit. Az se zavarjon, hogy 

nem éreztél semmit! A fontos az, hogy hiszel Bennem, és joggal remélheted, 

hogy betegséget, egészséget egyaránt javadra fordítok. A fontos az, hogy 

hidd el, benned élek (János 14;23)! 

 2. A tanításban feltétlenül vihetsz végbe nagyobb dolgokat, mint az 

említett gyógyító. A gyógyítás területén nem lehet mércét felállítani. A taní-

tás területén azért lehet, mert neked jobban megvan a lehetőséged arra, hogy 

tisztábban ismerj Engem, mint ő. Neki kisebb erre a lehetősége. 

 3. E kérdésedben nem arról van hát szó, hogy te bárkinek is ellensége 

lehetsz, ha Én benned élek, hanem arról, hogy azok, akik körülötted élnek, 

nem viselik el könnyen azt, hogy te tükör vagy számukra. A te szíved szere-

tete nemcsak arra kötelez, hogy mindenkihez jóságos légy, hanem arra is, 

hogy ne légy bűnrészes, tehát a béke kedvéért sem hallgathatsz, ha szólnod 

kell! Nem kell nevelned másokat, de abba sem mehetsz bele, hogy mások té-

ged félreneveljenek! Még a megtért embereknek is nehéz elfogadniuk, hogy 

mások jobban látnak, mint ők. Hát még a meg nem térteknek! 

 A 13-as számot Édesanyám különleges szeretettel választotta, hogy 

földi megjelenéseit ehhez kösse. Önmagában nincs jelentősége egyik szám-

nak sem, de az, amit hozzáköttök, fontos tartalmat hordozhat! Ártó tartalom 

nem kötődhet számhoz! Ne légy babonás! 

 Az állatokkal kapcsolatban pedig semmi erkölcsi felelősséget nem sza-

bad magatokra vennetek! Én felszabadítani jöttem, és nem az emberalatti vi-

lággal megkötözni benneteket. Hogyan adhattam volna ki tanítványaimnak a 

megbízatást bárány megölésére, hal megsütésére, ha bármiféle erkölcsi súlya 

lenne az állatok sorsának!? 

 Mint tudod, ma sokan és nagy hangsúlyt tesznek erre. Sok embernek 

úgy tűnik, hogy bizonyos állatokat könnyebb szeretni, mint az Isten képére és 

hasonlatosságára teremtett embert. Ez legtöbbször igaz is! De ehhez Istennek 

semmi köze nincs. Isten soha senkit nem fog megdicsérni azért, mert állatba-

rát volt, és nem fog elítélni azért, mert állatokat vágott. 

 Hajtsatok uralmatok alá mindent, kivéve az EMBERT! Az embert 

szolgálnotok kell, az állatokat pedig eszköznek használni arra, hogy egyre 

jobban tudjátok szolgálni egymást! 

  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2117. 

Kérdező: KÜLÖNBSÉGEK A KERESZTÉNY EGYHÁZAK KÖZÖTT 



 

 

 

89 

 1. A katolikus tanítás felhí- gította, a protestáns pedig  

    bezárójelezte Jézus tanítását? 

2. A prédikációkban a HANG vagy a médium beszél? 

3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem a Bibliát hígították illetve csonkították a különböző keresztény 

felekezetek, hanem a Rólam szóló tanítást. A Bibliát tekintve csak az ószö-

vetségi könyvek száma különböző a katolikus és a nem katolikus kiadások-

ban. Az újszövetségben minden Biblia 27 könyvet tartalmaz. 

 A katolikus tanítás a pápai mindenhatóság, a szentségek hatékonysága, 

a szentek tisztelete és a halál utáni állapot (tisztítóhely, búcsúk nyerése, bú-

csúcédulák!) területén túloz, míg a protestánsok e területeken csonkítanak! 

 2. A nyilvános prédikációkban, a mondanivaló tartalmát illetően,  a 

HANG beszél. Magánbeszédekben a HANG által átitatott médium beszél. Ez 

annyit jelent, hogy prédikációkban érvényes az, hogy aki a médiumot hallgat-

ja, az Engem hallgat. Magánbeszélgetésekben ez így már, egy az egyben, 

nem érvényes. Médiumom ezért is próbál kitérni a magánbeszélgetések alól, 

és kér mindenkit, hogy írják le számára kéréseiket. Bár ő nem írómédium, de 

szükséges számára bizonyos behangolt állapot, hogy belülről hallja HANG-

omat! 

 3. Az újjászületésről és a Lélekkeresztségről az utóbbi időben sokat 

közöltem már veletek. Nekem nem kellett újjászületnem, de Lélekkereszt-

ségben Nekem is részesülnöm kellett (Lukács 4;18). Az újjászületés valóban 

megtörténik akkor, ha valaki elfogad Engem Urának, Megváltójának. E nél-

kül nincs üdvösség! A Lélekkeresztségben a nem személyválogató, de szere-

peket kiosztó Szentlélek tanúságtevésre készíti fel azokat, akiket így betöl-

tött. Nem szükségszerű, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybees-

sék! Sőt!  

 Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmá-

vá minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az 

embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lé-

lekkeresztségben legalább jelnek ne kapná meg ezt a karizmát. De aki meg-

kapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát 

építse általa! 

 Az általad feltett többi kérdésre csak nagy általánosságban felelek, mi-

vel három kérdésnél többre nem válaszolok senkinek. Azért teszem ezt, hogy 

olvassátok e könyveket, melyekben már több mint tízezer kérdésre válaszol-

tam! A te kérdéseidre adott válaszaim is már a HANG 21-dik kötetében ol-
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vashatók! A ti érdeketekben kér- lek benneteket. Az a kívánságom, hogy 

teljesen áthangoljalak benneteket, gondolkodásotokat, vágyaitokat, érzésvi-

lágotokat, s tisztítsam bennetek azt az erőforrást, amelyet annyira beiszapított 

az a hajsza, ami jellemzi földi életeteket! 

 Most tehát adok bizonyos információkat, amelyek függetlenek a feltett 

három kérdéstől. 

 Te nagyon jó empatikus képességgel rendelkezel. Ezt az adottságot 

magaddal hoztad, tehát karmádnak ez pozitív tartalma. 

 Ami pedig az Úrvacsorát, a konfirmálást illeti, erre azt kell mondanom, 

hogy minden intézmény igyekszik külső keretben rögzíteni az Én ígéreteim 

megvalósulását. Az idők folyamán, sajnos, annyira a külső keretre került a 

hangsúly, hogy emiatt tartalmát vesztette. Mivel ígéreteimet a különböző fe-

lekezetek urai saját hatalmuk alátámasztására használták, ezért ma már tarta-

lom nélküli formákká silányultak a különböző szentség-kiszolgáltatások, így 

az Úrvacsora-vétel és a konfirmálások is. 

 Ha benső vágy feszít afelé, hogy ezekben részesülj, akkor feltétlenül 

követned kell e késztetést. De tudnod kell, hogy az Úrvacsora, tehát az én 

testem vétele olyan élő mag, amely elhal, ha nem hull jó földbe, ha lelked ta-

laja nincs megfelelően megdolgozva. A konfirmálásban vagy bérmáláskor 

pedig csak akkor jelenül meg Lelkem hatékonysága, ha az nem vég, hanem 

kezdet! A szerepeket adó, tanúságtevésre felkenő Szentlélek csak elindulása 

lehet és nem befejezése, leállása annak az erőfeszítésnek, amely Hozzám kell 

hogy közelebb hozzon benneteket! 

 Nagyon szeretlek. Öröm Számomra az a nyitottság, amely készségessé 

tesz arra, hogy Bennem, Velem és Általam növekedj a szeretetben. 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2118. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK OTTHON ÉS A MUNKAHELYEN IS! 

 1. Főnökömmel nagyon megromlott a kapcsolatom. 

 2. Komoly munkahely-problémám van. 

 3. Feltétlenül gondoskodnom kell beteg szülőmről! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kétségtelen, hogy egy munkahelyen pokollá tudja tenni az életet egy 

főnök, ha ezt akarja. Az is kétségtelen, hogy egy pont után ott kell hagyni azt 

a helyet, ahol valaki az idegösszeomlás szélére jut. De még két dolgot két-

ségtelenné kellene tenned magadban. Az egyik az, hogy minden körülmény 

olyan tükör, amelyben egyre jobban meg kell ismernie mindenkinek önma-
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gát. A másik pedig az, hogy sor- sát, mint karmikus vonalat, mindenki ma-

gával hozta azért, hogy arra a Földön feloldást találjon. Az Általam megszer-

zett és felajánlott megváltásnak ez a lényege: Az istenszeretőknek minden 

javukra válik! 

 E négy kétségtelent úgy kell egybelátni, hogy szíved békéjét ezáltal 

megtaláld! Nem lehetsz békében másokkal addig, amíg nem vagy békében 

magaddal, és nem lehetsz békében magaddal addig, amíg nem vagy békében 

Velem! Ez annyit jelent, hogy belülről kell kezdeni gombolyítani kifelé a 

szálat, és nem fordítva. 

 Ha lehetővé teszed Nekem, hogy lakást vegyek nálad (János 14;23), 

akkor tudok segíteni abban, hogy a te oldaladról nézve nyugodt szívvel tudd 

felszámolni munkahelyedet, s tudok más munkahelyet vinni eléd. De csak 

akkor, hogyha az előbb említett lehetőségek egybelátása és az Engem elfoga-

dás valóság benned. 

 2. Az előbb említett gondolatok e kérdésre is választ adnak. Még any-

nyit hozzá kell tennem, hogy megélhetési gondjai nem lehetnek annak, aki a 

szeretni tanításra, tehát az Isten országának keresésére és értékelésére tette a 

hangsúlyt (Máté 6;25-34)! 

 3. Édesapád is azért született a Földre, hogy szíve békéjét Bennem 

megtalálja. Ha ez egyértelmű előtte, akkor inkább erőt jelent számodra, mint 

gondot az ő ápolása. Ha nem ennek tudatában él, akkor fontos számodra, 

hogy olyan benső szabadságot élj meg vele kapcsolatban, amely nem túlozza 

el a gondoskodást, de nem is jelent veszélyt, hogy mulasztással vétkezzél. 

 Összegezve tanácsomat, csak ott vagyok jelen boldogító módon, ahol 

abszolút elsőnek állít be valaki Engem életébe. Csak ott, de ott valóban iga-

zolom azt, amit Máté 11;28-ban olvasol! Ha nem így cselekednék, akkor 

nem szeretnélek igazán benneteket. Szeretetem, amely erő- és fényáradás, 

csak közös munkában tud részt venni veletek! Nélkületek és helyettetek nem 

képes megnyilvánulni! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2119. 

Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGÉRTENI FÉRJEMET! 

 Szeretném jobban megérteni férjem viselkedését. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon örülök kérésednek! Azért jöttem közétek, és azért maradtam itt 

közöttetek különböző formákban, hogy át tudjam adni szeretetem erejét, szí-

vem békéjét és örömét, hogy már itt a földi életben is tudjatok megtapasztal-
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ni egyre többet abból az égi bé- kéből, aki Én magam vagyok! De azért is 

jöttem, hogy egymásnak cirenei Simonjai legyünk, vagyis hogy Én segítek 

nektek, ti segítsetek Nekem a kereszthordozásban! Nagy és szent igazság az, 

amit János 14;23-ban olvasol. Én semmit nem kívánok jobban veletek kap-

csolatban, mint azt, hogy bennetek lakást, otthont találjak! Minél többen és 

minél jobban átélitek ezt, annál otthonosabbá válik számotokra is körülötte-

tek az élet. 

 Férjeddel kapcsolatban az első az, hogy magadat értsd, ismerd meg 

egyre jobban. Ő tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelem-

ben, irgalomban, reménykedésben, tehát a szeretetben. Csak ezután követ-

kezhet az, hogy őt megértsd! Az Én bölcsességem és erőm mindig rendelke-

zésedre áll, ha imában Hozzám fordulsz! 

 De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s 

Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megérté-

sed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig 

a Földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)! 

 Megáldalak az IRGALMAS SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2120. 

Kérdező: NAGYON SZENVEDEK ! 

 Szenvedéseim egy részét tártam a HANG- médium elé! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

Médiumom Elém tárta leveledet, bár úgy gondolta, hogy nem vigaszta-

ló szavakra van szükséged, hanem az Én erőmre. Jól gondolta! Én,  Jézus, 

benned élek, és mivel soha nem vagyok erőmön kívül, erőmtől függetlenül, 

ezért számodra is erőmet feltétlenül felajánlom neked! Azért jöttem közétek, 

hogy belétek költözzem (János 14;23), és aki Engem befogad, annak mindig 

megadom azt, amire szüksége van ahhoz, hogy szívbékéjét Általam, Velem 

és Bennem megtalálja (Máté 25;28). 

 Nagyon ajánlom, hogy a jelzett szentírási részeket keresd ki a Bibliából 

és olvasd el, mert ezeket a te számodra is sugalltam! Ez egészen biztos! 

Te sem véletlenül születettél le a Földre, hanem azzal a sorsvállalással, 

amit most élned kell! Legyen meggyőződésed, hogy amint Nekem,  Jézus-

nak, vállalnom kellett a kereszthalált, hogy megdicsőüljek (Lukács 24;26), 

ugyanígy neked is az örök boldogságod árát kell megfizetned szenvedéseid-

del, egybeölelve az Én szenvedéseimmel. 

  Isten egészen biztosan nem személyválogató, hanem szerepeket kiosz-

tó! Amennyiben vállalod azt a szerepet, ami erre a rövid földi életre kiporci-
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ózódott számodra, annyiban nemcsak te, hanem a világon minden és 

mindenki valami nagy jóban részesül. Éppen a kettőnk együttes áldozatválla-

lása által!  

 Ígérem, hogy erődön felül soha nem engedem szenvedéseid növekedé-

sét, ha pedig mégis, akkor az Én erőm ékes bizonyítékul szolgál majd arra, 

hogy benned élek! Imáidban kérd erőmet, hogy segítsek neked meglátni földi 

életednek értelmét és értékét! Mert szinte merénylet Isten gondviselő szerete-

te ellen, ha csak az árnyékokra figyelsz, amikor a FÉNY gyermeke vagy! 

 Meg kell tanulnod HÁLÁLKODNI! Ennek az útja az, hogy ne csak azt 

lásd, hogy mi hiányzik neked, hanem vedd észre azt is, amit eddig Istentől 

kaptál! 

 Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2121. 

Kérdező: MIRE KELL BEAVATÁS? 

 1. Oldozhatok-e bűnt a Te nevedben? 

 2. Áldhatok-e a Te nevedben? 

 3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Én örömmel élek mindenkiben, aki szeret Engem és beenged önma-

gába (János 14:23)! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek megadom azt az erőt, 

amire szüksége van ahhoz, hogy soha senkinek ne ártson, hogy mindig min-

denkinek megbocsásson, és segítsen ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. 

Tehát, aki elfogad Engem Urának és Megszabadítójának, azt újjászüli a 

Szentlélek, és így belé költözik a mennyek országa! Vagyis, halála után nem 

kell újra megszületnie, ha nem akar! 

 Mivel az Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó, mi-

vel a Szentlélek a rend lelke, ezért a bűnbocsátó hatalmat csak az kapja meg, 

akit erre ken fel, szentel fel a Lélek! Ez különböző felekezeteknél a felszen-

telés, a beavatás különböző formájában történik. Te ezt a hatalmat, ezt a ké-

pességet nem kaptad meg. Ezt nyilván tudod, hisz ezért kérdezted. 

 2. Az áldás hatalmát mindenki megkapta, akit megkereszteltek. Sőt, 

még azok is, akiket nem kereszteltek meg, de beengedtek magukba Engem! 

Akiben Én zavartalanul élhetek, az már maga a két lábon járó áldás! Termé-

szetesen különös módon részesült ebben a kegyelemben az, aki erre is beava-

tást, felszentelést kapott! 

 3. Tévedésben vagytok! A gyógyítás karizmája nem tanulható meg, te-

hát nem is tanítható. Tanítható az orvostudomány, tanítható a természet-
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gyógyászat, tanítható bizonyos mechanizmus, a hit energiákat felszabadí-

tó erejének növelése, tanítható az Én szeretetemnek gyakorlati alkalmazása, 

megjelenülésének szolgálata, de a gyógyítás karizmája a szerepeket kiosztó 

Szentlélek ajándéka! 

 Szeretetem benned él boldogító módon! Vedd észre! 

     Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2122. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK A CSALÁDOM MIATT. 

 1. Hogyan tartsam szeretetben kis családomat? 

 2. Társamat segítenem kell, még ellenére is! 

 3. Mária neheztel rám? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A család, mint olyan, erkölcsileg egy nem létező valóság. Csak em-

berek vannak, akik közösségüket a vérkapcsolat alapján családnak nevezik. 

Aki családban gondolkodik, az a szabadságból valami lényegeset nem értett 

meg. E lényeges valami pedig nem más, mint az, hogy a családnak tagjai ál-

talában úgy gondolják, hogy első az egymás támogatása még akkor is, ha 

mások sokkal súlyosabb helyzetben vannak, és másokban Én sokkal jobban 

rászorulnék arra, hogy segítsenek Rajtam, mint az ő családtagjaikban (Máté 

25;45)! 

 Azok a kemény szavaim, amelyeket Márk 2;33-34-ben olvashatsz, és 

még idézhetnék pár helyet az evangéliumokból, mind azt igazolják, hogy a 

benső szabadság egyik legnagyobb akadálya legtöbbször éppen a családi kö-

telék! 

 Neked tehát egyetlen feladatod az, hogy Velem legyen olyan élő kap-

csolatod, hogy Én jól érezzem magam nálad! Semmi más feladatod nincsen! 

Ennek nem von le semmit súlyából az, hogy e kijelentésem mindenkinek 

szól! Sőt, éppen erősítenie kell mindenkit, mert ha másoknak is ez a csúcs-

feladata, akkor természetes, hogy annak is, aki előtt ez probléma! 

 Ha komolyan veszel Engem, akkor a legnagyobb jót teszed családoddal 

is, bár fölhívtam figyelmeteket arra, hogy aki egész szívét átadta Nekem, an-

nak számolnia kell azzal, hogy ellensége lesz egész házanépe (Máté 10;36)! 

 2. Társadat csak abban kell segítened, amiben ő maga kéri, hogy segíts 

neki! De akkor is csak annyiban kell segítened, amennyiben jónak látod. Ha 

ő nem akarja, akkor nem szabad segítened, mert ha mégis erőlteted, akkor ez 

részedről az uralkodni akarásodnak egyik megnyilvánulása lesz! Márpedig 
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Én teljesen elhatárolom Magamat attól, aki embertársán bármilyen ideológia 

álarc mögött is, akár a szolgálat szent szava alapján, uralkodni akar! 

 3. Mária mindenkit nagyon szeret, és mindenkinek kész segíteni abban, 

hogy Hozzám közelebb kerüljetek! Amit a kánai menyegzőn mondott a szol-

gáknak, Rám mutatva: "Amit mondd, tegyétek!", pontosan ezt teszi ma is! 

Nem lehetsz olyan lelkiállapotban, hogy Mária felé fordulva ő elfordulna tő-

led! Ha nem hallgattál Rá, akkor igyekezz, hogy máskor hallgass rá! Ő nem 

tesz szemrehányást senkinek. Anyai szeretetével mindenkit építeni, buzdítani 

és vigasztalni akar! Téged is! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2123. 

Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZAT 

 Kérem Lukács 18 magyarázatát! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A jelzett bibliai szövegben az igazságtalan bíró igazságot szolgáltat, 

mert már terhére van, hogy folyton zaklatják őt ezért. 

 A jogi igazság az, amikor valakinek megadják azt, ami neki jár! Na-

gyon természetes, hogy az említett igazságtalan bíró, még ha akart volna is, 

akkor sem lehetett volna igazságos, mivel ember nem képes senki emberfiá-

ról megállapítani azt, hogy mi jár neki és mi nem.  

De ez nem jelenti azt, hogy nincs igazságszolgáltatás a Földön. Van, de 

erkölcsileg mindig csak igazságtalan igazságszolgáltatás lehetséges, mivel a 

jogrend csak egy szeletét képes átfogni annak, ami egy embert irányít. A leg-

tökéletesebb bíró sem képes átlátni azt, hogy az, aki felett ítélkezik, mit örö-

költ, milyen hatások érték eddig életében, és hogyan működött együtt eddig 

azzal a kegyelemmel, ami lelkiismerete szavát olyanná alakította, amilyen. 

Éppen ezért egyetlen bíró sem mond erkölcsi ítéletet, csupán jogi ítéletet. 

 Isten az embert erkölcsi lénynek teremtette! A bennetek működő igaz-

ság utáni vágy ezt harsogja! Képtelenség elfogadni azt, hogy Isten, aki kivé-

tel nélkül minden embert átvilágít - (Ez az Ő ítélete. A döntést, az elítélést 

mindenkire magára bízza!) -, megtéveszthetne benneteket. Ha ezt tenné, ak-

kor joggal hazugnak bélyegezhetnétek Őt! Ez nemcsak káromlás lenne, de 

megzavarodottság is. Hogy is lehetne normális kijelentés az, hogy az 

IGAZSÁG hazugság?! 

 Mivel az előbb említett átvilágítást senki ki nem kerülheti, ezért igaz-

ságérzetetek egyszer kielégül! Maga Isten elégíti ki azzal, hogy  átvilágít 

benneteket! De ez a Földön a maga teljességében nem történik meg. Részben 
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igen, a lelkiismeret szava által. A földi élet, tehát a földi pokol,  csak azáltal 

elviselhető, hogy az Enyéim az IRGALOM RENDJÉT képviselik! Képesek 

erre, mert tudják, hogy bennük élek (János 14;23), és tudják, hogy az isten-

szeretőknek minden javukra válik (Róm 8;28)! 

 Megáldalak az ERŐ és BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

1224. 

Kérdező: FÉLTEM A CSOPORTOMAT 

        Egy kis csoport félelemben él. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Aki attól fél, hogy szétesik a csoport, azt az önfenntartás irányítja. Ez 

önmagában nem lenne baj. A baj akkor keletkezik, amikor valaki úgy gon-

dolja, hogy önmaga tarthat fenn egy jézusi csoportot. Ilyenkor már nem Rám, 

Jézusra épít, hanem valami vagy valaki másra. 

 Aki erkölcsi múltját el akarja pusztítani, el akarja égetni, az valóban ér-

telmi zavarban él, mivel az erkölcsi rossz: hiány! Mindig szeretethiány! E 

zavarodottságot csak megjavulással lehet megszüntetni. Vagyis azáltal, hogy 

az, aki pusztítani akar, javuljon meg, kezdje szeretni környezetét, önmagát és 

Engem, Jézust, azáltal, hogy nem saját feje szerint cselekszik, hanem a benne 

élő Szentlélek által, akinek működése: szeretet, öröm, béke, türelem, kedves-

ség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 

5;22-23). 

 Mindenki csak önmagáért felel! Ezért azt, aki rombol, gyógykezelni 

kell! Én csak azon tudok segíteni, aki maga is akarja, hogy benne éljek! Aki 

ezt akarja, az első lépésben már önuralommal kezdi  magát kinyitni Felém, 

tehát nem magára, sugallataira hallgat, hanem azokra, akikről tudja, hogy ed-

dig sem akartak és most sem akarnak rombolni! 

 Ismétlem: Az erkölcsi rosszat nem lehet rombolni, mert az nincs! He-

lyét jóval kell betölteni. Erkölcsi rosszat csak szándék válthat ki, és nem 

tárgy, nem esemény, nem kívül lévő dolog! Éppen, mert belül lévő hiánya a 

jónak, ezért belül, szándékban kell jóval, szeretéssel megszüntetni! 

 Akiben Én élek, abban az Én békém felismerhető! Én soha nem va-

gyok békémen kívül! És pont ezt a BÉKÉT ígértem megosztani azokkal, 

akik befogadnak Engem magukba. A valódi megtérés soha nem jár rombo-

lással. Mindig épít, buzdít és vigasztal! Aki rombol, aki másokat elkeserít és 

kétségbe ejt, az sajnos bezárja Előttem szíve ajtaját, bármit mond is ezzel 

kapcsolatban. 

   Imádkozzatok egymásért! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
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******************************************************* 

2125. 

Kérdező: "NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE" 

 1. Ki szokott felrázni álmomból? 

 2. Mit kell másképpen tennem? 

 3. A Miatyánk utolsó két sorát hogyan kell érteni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Már jó ideje, hogy csak három kérdésre válaszolok, mivel az eddig 

megjelent HANG-könyvek több mint tízezer kérdésre adnak választ. Nagyon 

fontosnak tartom, hogy olvassátok e könyveket! Valamikor azt mondottam, 

hogy jobb nektek, ha elmegyek! Azért jobb nektek, hogy elmentem, mert 

amíg Veletek voltam fizikálisan, addig Tőlem, mintegy kívülről kaptátok 

meg problémáitokra a választ. 

 Ha a HANG-könyvek helyett, mintegy kívülről adnék mindenkinek 

minden feltett kérdésére választ, akkor pontosan azt akadályoznám meg ben-

netek, amire első nyilvános fellépésemkor felszólítottalak benneteket. Ez ak-

kor így hangzott: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" E gondolkodás-

átalakításhoz nem az segít benneteket, ha minden problémátokra Én adom a 

megoldást, s mintegy kézen fogva vezetlek ki ezekből, hanem az, ha átitatód-

tok gondolataimmal, és magatok kezdtek e gondolatok birtokában egyre tisz-

tábban látni! A HANG-könyvek, éppen úgy, mint a Biblia, bár úgy tűnik, kí-

vülről hatnak rátok, de nem, mert belülről, a szívetekben jelen lévő Lelkem-

nek kínálnak fel gondolatokat, hogy e gondolatok segítségével veletek 

együtt, tehát belülről induljon meg bennetek a gondolkodás-átalakítás. Gon-

dolkodást átalakítani csak gondolkodva lehet! 

 1. Mivel álmotokban jobban ki vagytok téve különböző szellemek ha-

tásának, ezért fontos, hogy esti imáitokban kérjétek őrangyalotok  védelmét! 

Bár igaz, hogy az álom világa nem tartozik a erkölcsi rendbe, de idegileg 

nem mindegy, hogy álmaitok milyenek! Ezért jó, ha az angyalvilág védelmét 

kéred! 

 E kérdésedre konkrét válasz nem adható, mivel könyvnyi terjedelműt 

lehetne írni róla. Ha komolyan kapcsolatba lépsz őrangyaloddal, akkor tudni 

fogod, hogy miért kell felébredned álmodból éjnek idején!  

 2. Mindig veled vagyok! Benned élek! Ha szánsz Rám megfelelő időt, 

akkor józan eszed alapján, tehát a saját eszed felhasználásával, meg tudom 

világítani előtted, hogy mire kell felhasználnod idődet, szeretetedet és pénze-

det. Érted és veled mindent, de helyetted semmit! 
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 3. A Miatyánknak e monda- ta: "Ne vígy minket a kísértésbe", annak a 

szívéből száll őszintén Isten felé, aki átéli azt, hogy létének minden porciká-

jával Istenre szorul, és gyengeségének tudatában mondja azt a jézusi monda-

tot, amely az arám nyelvben két értelmű. A másik értelme: "Ne engedj ben-

nünket kísértésbe esni". 

 A :"Szabadíts meg a gonosztól" könyörgés az előbb említett idézet po-

zitív oldala. 

 Nagyon örülök, hogy vágyad a tisztánlátás! Megáldalak, hogy minden 

olyan kívánságod, amely értelmed és szíved tisztaságát célozza, valóra vál-

jék. 

 Megáldalak az ERŐ és a FÉNY LELKÉVEL!" 

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

2126. 

Kérdező: FÉRJEM  VAGY A LÁNYOM ? 

 1. Vétkes vagyok-e férjem elhagyásában? 

 2. Kössek-e kompromisszumot? 

 3. Leányomról, férjemről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Vétkes vagy férjed elhagyásában. Igen, mert nem azért hagytad el, 

ami miatt esetleg jogod lett volna tudomásul venni, hogy ő elhagyott téged, 

hanem azért, mert neked választanod kellett leányod és férjed között, és te 

leányodat választottad.  

Az ilyen döntés mindig helytelen döntés, mert nem leányodnak esküd-

tél örök hűséget, hanem férjednek, és leányoddal való megkötözöttséged ki-

zárja, hogy a Szentlélek szabadon tudjon működni benned. Te még sokat 

fogsz szenvedni amiatt, hogy leányod pártjára álltál párválasztásával kapcso-

latban, és Én nem fogok tudni segíteni neked, éppen a megkötözöttséged mi-

att! 

 2. Neked nem kompromisszumot kell kötnöd, hanem vállalnod kell 

azt, hogy leányod ellenében is a férjed oldalára állj! Ha emiatt leányod el-

hagy benneteket, akkor az már az ő felelőssége. Te nem szabhatsz semmiféle 

feltételt férjeddel való kapcsolatod fenntartásához, csak azt, hogy ő ne hagy-

jon el téged! Ha elhagy, akkor szabadnak mondhatod magadat. De ha te ha-

gyod őt el, akkor feltétlenül megkötözött vagy! 

 A vérkapcsolatnak nem a Szentlélek a lelke, hanem a szükség! A vér-

kapcsolat legtöbbször akadálya annak a kapcsolatnak, amelynek lelke a 

Szentlélek! Ezt ékesen bizonyítja a te eseted is! A férjeddel történt kapcsolat 
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a Szentlélek műve. Leányoddal lévő kapcsolat nem a Szentlélek műve! 

Egyértelmű hát, hogy melyiket kell előnyben részesítened! 

 3. Leányod, ha párt választott magának férjed ellenére, akkor nagyon 

természetes, hogy önállónak tudja magát. Hát akkor legyen is az! Álljon saját 

lábára, és ne belőletek éljen! 

 Férjedről te elmondtál egy-két dolgot. Ilyenkor nagyon fontos, hogy 

meg kell hallgatni a másik felet is! Neked nagyon fontos lenne komolyan el-

beszélgetni vele úgy, hogy ő azt élje meg, te fontosabbnak tartod a vele való 

kapcsolatod fenntartását, mint a leányoddal való kapcsolatodat. Ez volna Is-

tennek tetsző! 

 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy sok-sok szenvedéstől szeretnélek 

megóvni, azért mondottam azt, amit mondottam! Téged nem szeret senki 

úgy, mint Én, és boldogságod csakúgy, mint leányod boldogsága, vagy Ná-

lam van, vagy nem létezik!  

Ennek természetesnek kellene lenni számotokra, mivel Isten mindenkit 

arra teremtett, hogy Nálam találja meg szíve békéjét, ami a Földön az egyet-

len és igazi boldogság. Szeretnélek megóvni azoktól a csalódásoktól, ame-

lyek abból fognak adódni, hogy nem úgy akartok boldogok lenni, ahogy Isten 

akarja, hanem úgy, ahogy pillanatnyi elfogultságotokban, megkötözöttsége-

tekben most ti látjátok azt jónak. 

Örök szeretettel szeretlek, és megáldalak e SZERETETBEN!" 

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

2127. 

Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON! 

 1. Helyzetem kilátástalannak tűnik! 

 2. Szeretnék segíteni, gyógyítani! 

 3. Férjem egészségét is kikezdte a mostoha sors. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az a helyzet, amely kilátástalannak tűnik, feltétlenül hiányol En-

gem! Ha nem így lenne, akkor nem mondtam volna igazat, amikor azt mond-

tam, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33). Azoknak az 

embereknek, akik befogadnak Engem magukba, pontosan az az egyik leg-

főbb feladatuk, hogy belevigyenek Engem a kilátástalannak tűnő helyzetek-

be. Abban a pillanatban, mihelyt jelen vagyok valahol, az a helyzet megszűnt 

kilátástalan lenni! 

 Én mindenhová csak Engem befogadó lelkek által tudok eljutni. Az 

Engem befogadás elsősorban HIT kérdése. Ezért mondhattam, hogy aki nem 

hisz, az elkárhozik! Igen, mert Nálam nélkül semmit sem tehettek. De igazán 
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semmit, ami számotokra benső békét eredményezhetne. A hitetlenség ép-

pen azt képviseli, hogy Velem sem lehet benső békére jutni. Hát ez a kárho-

zat! 

Aki befogad önmagába, annak életében a körülményeknek is az Istene 

vagyok! Pontosan ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot! 

Aki vállalja, hogy befogad Engem életébe, az egy folyamatot vállal. 

Most elmondom a folyamatot: 

El kell hinned, hogy az Isten boldog! El kell hinned, hogy az Isten ben-

ned sem lehet boldogtalan, mert csak egy Isten van, a boldog Isten! Isten 

azért boldog, mert úgy látja, hogy jó Neki! Ahhoz, hogy ne csak Isten legyen 

boldog benned, de te is boldog lény, úgy kell látnod, mint Ő. Ennek érdeké-

ben fel kell vállalnod egy szellemi munkát, amit gondolkodás-átalakításnak 

hívnak. Ennek megvalósítása a következő: Miután már elhitted, hogy a bol-

dog Isten benned is boldog, és azért, mert úgy látja, hogy jó Neki, hát neked 

is el kell kezdened gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, ami van!? Ezt 

a szellemi munkát Isten sem veheti át tőletek, mint ahogy át sem adhatja au-

tomatikusan az Ő látását nektek. El kell hinned, hogy neked jó, nagyon jó, 

mindent felülmúlóan jó, hogy gyermeke vagy, és Ő JÓ ATYÁD, aki a szere-

tet körén belül mindenható, és ki kell találnod, hogy miért jó ez neked! De 

abból nem engedhetsz, hogy neked jó, mivel a JÓ Isten édes gyermeke vagy, 

akit Isten nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! 

Ezért van csak EGY belőled!  Ez a MEGVÁLTÁS! 

 Én elhoztam nektek a MEGVÁLTÁST, de átvenni nektek kell a gon-

dolkodás-átalakítás által. E megváltás véglegesült, beteljesedett formáját ak-

kor élhetitek át, amikor második eljövetelemkor felszólítalak benneteket: 

Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21;28). 

Addig a Megváltás folyamat, amelynek egyre nagyobb teret kell adnotok szí-

vetekben. Vagyis annak, hogy nektek jó! De ezt meg is kell tudnotok magya-

rázni! Elsősorban önmagatoknak, ez a gondolkodás-átalakítás, utána mások-

nak, ez a tanúságtevés. 

 2. Ma sokan szeretnék szeretetük erejét gyógyításra fordítani, de keve-

sen vannak olyanok, akik arra gondolnának, hogy Isten senkit nem jutalmaz 

meg azért, mert egészséges. Mint ahogy senkit nem marasztal el azért, mert 

beteg! Minden emberben az egészséggel egyenes arányban növekszik a fele-

lősség is! Sokan nem gondolnak arra, hogy az egészség még senkit nem vitt 

közelebb Istenhez. Istenhez egyedül a szeretet tud közelebb vinni mindenkit. 

Ezért mindannyitoknak arra kellene törekednetek, hogy szeretni tanítsátok 

egymást a szeretet gyakorlati megélésével és szóbeli tanítással egyaránt! 
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 3. Férjed is vállalt egy karmikus sorsvonalat, mielőtt megszüle-

tett, s neki is könyörögnie kell erőért, hogy már itt a földi életben megkapja 

az újjászületés kegyelmét, mert e nélkül nincs Mennyország sem a Földön 

(benső béke; Máté 11;28), sem a másvilágon (színről színre látás; János 3;3). 

Neki is pozitív választ kell tudni adnia arra a kérdésre, hogy miért mondhatja 

Istent jónak, mert az ő életében is jó az Isten, csak meg kell látnia, hogy mi-

ért! 

 Nagyon szeretlek benneteket. Ha efelől kétség merülne fel benned, ak-

kor nézz a keresztre! Teljesen odaadtam Magamat nektek! 

 Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!" 

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

2128. 

Kérdező: LEHETNEK BENNEM KIŰZHETETLEN UFÓK? 

 1. Hogyan tudom magamból elűzni az ufókat? 

 2. Mennyire vagyok bűnrészes, ha elfogadok egy kapcsolatot? 

 3. Útkeresésemben kérek segítséget! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Semmit nem kell kiűznöd magadból. Engem kell befogadnod! Ha 

bármilyen, értelemmel rendelkező lények bárkire is negatív hatást akarnak 

gyakorolni, akkor ennek csak ott lehet élettere, ahol az illető Engem kiűzött 

magából. Tehát az, aki tudatosan Ellenem használja fel életét, az a sötétség 

fia. A FÉNY gyermekével a sötétség fiai semmit nem tudnak kezdeni, mivel 

a legkisebb FÉNY is mérhetetlenül erősebb, mint a legvaskosabb sötétség! 

Te a FÉNY gyermeke vagy! 

Ti most szívesen használjátok a energia, a rezgésszám fogalmakat. Al-

kalmazkodom hát hozzátok. Az Enyéim rezgésszámához soha nem tudják 

feltornászni magukat ártó energiák! A pozitív erőkkel, energiával rendelkező 

szellemi lények képesek arra, hogy letranszformálják rezgésszámukat hozzá-

tok, s így hatni tudnak rátok. De ártó erők erre képtelenek mindaddig, amíg ti 

le nem mondtatok Rólam! 

Testét, lelkét mindenki csak önmaga tudja tönkretenni! Ki vagytok hát 

téve a jó angyalok hatásának mindaddig, amíg magatok is ezt akarjátok. Ők 

csak akkor tehetetlenek veletek szemben, ha elzárkóztok tőlük, tehát akkor, 

ha tudatosan a szeretetlenség birodalmának lettetek polgárai. Ne féljetek hát 

a sötétség fiaitól! Nekik kell félniük tőletek! Félnek is! 

 2. Másnak boldogtalanságán senki nem építheti fel saját boldogságát! 

Ez kikezdhetetlen elv! Itt nem arról van szó, hogyha valaki ellenez egy kap-

csolatot, akkor annak a kapcsolatnak már nem szabad létrejönnie, hanem ar-
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ról, hogy egy kapcsolat csak úgy valósulhat meg boldogítóan, ha ezzel 

senkinek jogos kapcsolatát nem károsítja meg. Ha nem így tesz, akkor nem 

hordozhatja áldásomat! 

 Ha tehát valaki ellenez egy házasságot, az nem lehet döntő a házasu-

landók számára. De ha valaki szétrombol egy házasságot egy másik kapcso-

lat érdekében, az nem találhatja meg szíve nyugalmát, bármennyire is azt 

magyarázza önmagának, hogy neki erre joga van! 

 3. Az útkeresés nem más, mint az Engem elfogadás utáni pályamódosí-

tások vállalása. Mert az nem lehet kétséges előtted, hogy az ÚT Én vagyok, 

tehát egyszer be kell Engem fogadnod szívedbe őszinte szándékkal. Ha ez 

már megtörtént, akkor ez a nap legyen számodra pirosbetűs ünnep! Ezt ha-

vonta, évente meg kell ünnepelnünk!  

 A pályamódosítás pedig azt jelenti, hogy akár naponta vagy félnaponta 

megvizsgálod, hogy állsz, hogy élsz Velem?! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2129. 

Kérdező: MUNKÁM BETEGGÉ TESZ 

 Hagyjam abba megbetegítő munkámat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A karma és az újjászületés szorosan összefüggnek egymással. Minden-

kinek az a célja, az kell hogy célja legyen, hogy újjászülessen. Ehhez pedig 

mindenki a karmájának feloldása által tud eljutni. A karma egy olyan sorsvo-

nal, amely teljesen egyénre szabott. Nem létezik belőle kettő! A te karmád a 

te életed. Ezt sem leadni, sem átvállalni mástól nem lehet! Neked ebben a 

sorsvonalban kell megtalálnod azt a szívbékét, ami számodra életed megol-

dása, mások számára pedig fény, világosság, útmutatás. Ezután az előzmény 

után, most lássuk, mi a teendőd! 

 A megbetegedés útja soha nem lehet az élet megoldásának az útja! 

Magadból és körülményeidből ki kell tudnod olvasnod azt, hogy képes vagy-

e olyan erőforrásokat igénybe venni, amelyek szívbékédet biztosítani képe-

sek. Magadból, tehát Velem egyetértve, és körülményeidből, tehát különbö-

ző, téged szerető embertestvéreid jó tanácsai elfogadása által. Ha nem, akkor 

feltétlenül ott kell hagynod az eddig  vállalt feladat továbbgombolyítását! 

 Médiumom addig becsületes, amíg nem vállal fel olyan felelősséget, 

amit a kérdezőnek kell magára vállalnia! A munkahely-probléma semmikép-

pen sem lehet senki számára legfőbb szempont. Legfőbb szempont csak a 

Velem való kapcsolat lehet, tehát a szívbékének biztosítása. Hozzám nem le-
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het boldogtalanul tartozni, Velem nem lehet elkeseredetten, kétségbeesetten, 

tehát úgy élni, hogy mulandó dolgok miatt görcsbe ránduljon valakinek a 

gyomra. 

 Drága Gyermekem! Neked szembesülnöd kell azzal, hogy mennyire 

engeded az Én életemet érvényesülni benned, veled és általad. Vagyis, ho-

gyan éled napjaidat Velem, Bennem és Általam!? Ha erre teszed a hangsúlyt, 

akkor tapasztalni fogsz csodákat életedben. Ha nem erre teszed a hangsúlyt, 

akkor szembesülés helyett csak menekülni fogsz karmád feloldása elől, s 

természetesen az elől az újjászületés elől is, amelyről azt mondottam, hogy 

nélküle senkinek sem lehet üdvössége (János 3;3)! 

 Nagyon szeretnék segíteni neked! Veled és érted mindent, de nélküled 

semmit! Nekem csak ilyen lehet hozzáállásom problémáidhoz. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2130. 

Kérdező: GYERMEKEM KEZELHETETLEN 

 Kisfiam kezelhetetlen. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Tudod, hogy a szeretet és a türelem a legfontosabb. Ezt írod leveled-

ben! Engedd meg, hogy ennek ellene mondjak! Nem arról van szó, hogy nem 

ezek lennének a legfontosabbak, hanem arról, hogy az, amit te szeretet és tü-

relem alatt értesz, az egyáltalán nem egyezik azzal, amit Én értek e két szó 

alatt. 

 Azt, hogy te mit értesz, tudod! Most elmondom neked, hogy Én mit ér-

tek ezalatt! 

 Szeretni annyit jelent, mint azt akarni a másiknak, amit Isten akar az il-

letőnek, és semmiképpen nem azt, amit az illető akar önmagának. 

Egy gyermek úgy viselkedik, ahogy viselkedni engedik! Amíg te nem 

fegyelmezed meg gyermekedet, addig te nem szereted őt úgy, ahogy szeret-

ned kellene! Nem, mert rosszul szereted! „Aki rosszul szeret, az gyűlöl, és 

aki jól gyűlöl, az szeret!” E kijelentést már évszázadokkal ezelőtt sugallta 

Lelkem egy közismert prédikátoromnak. 

 Mindenkinek van szabadságköre, amelyen belül felelősséggel kell él-

nie. De ha ezt a szabadságkörét átlépi, akkor el kell venni a kedvét ettől, mert 

különben bűnrészes az, aki ezt nem teszi! Szó sincs arról, hogy egy gyereket 

nem szabad megütni! Jaj annak a gyereknek, aki nem kapott verést fegyel-

mezetlenségéért! És jaj annak a szülőnek, aki sajnálta megütni gyermekét! 

Ha a gyerek felnő, ő nem fogja sajnálni, hogy megüsse öreg szüleit! 
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 Igaz, hogy erkölcsi nevelést nem lehet adni senkinek. De bizonyos il-

lemszabályokra feltétlenül meg lehet minden embert tanítani. Még az állatot 

is! Az a gyermek, aki egy kis állat, ha nem idomítják, akkor vadállat lesz 

idővel. Vadállat, és nem ember! 

 Ti nagyon helytelenül szeretitek gyermekeiteket és magatokat is! Csak 

az szeret jól, aki hosszú távon tud látni, mérlegelni! 

 Amíg egy gyerek belőled él fizikailag, tehát te eteted, ruházod, addig 

jellemileg is belőled kell élnie. Ha ő ezt nem akarja, akkor fizikailag sem él-

het belőled! 

 A szeretet nem szirupos finomság, hanem kemény, sziklakemény köve-

telményrendszer felvállalása. 

 Te meg vagy kötözve gyermekeddel, és ő ezt kihasználja! Meg kell ta-

nulnod vele szemben is feladatokban gondolkodni. Csak így tudja megtanul-

ni, hogy falnak ütközik, amikor helytelenül viselkedik. Ha egy gyerek saját 

bőrén nem tapasztalja meg azt, hogy rossznak lenni rossz, jónak lenni jó, ak-

kor annak a gyermeknek szülei saját maguknak is és természetesen gyerme-

küknek is ellenségei! 

 Amikor Én azt mondtam a felnőtteknek, hogy legyenek olyanok, mint a 

gyermek, akkor olyan gyermekeket hoztak Hozzám, akikre áldásukat kérték!  

Vannak szülők, akik gyermekükkel járnak templomba, hittanra, együtt 

imádkozva kérik áldásomat önmagukra, családjukra. Az ilyen szülőnek nem 

kell sokszor megverni gyermekét, bár néha igen! De amelyik szülő elmu-

lasztja ezt a legelemibb szülői kötelességét, az ne csodálkozzon azon, hogy 

gyermekével nem tud mit kezdeni. Amelyik szülővel a mennyei Atya tud mit 

kezdeni, az gyermekével is tud mit kezdeni! 

 Hidd el, nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is! Elég nagy kereszt 

számára az, hogy egyedüli gyerek! Ne tetézd ezt még azzal, hogy szabadjára 

engeded viselkedését! Neki sokkal több fegyelmezésre van szüksége, mint 

azoknak a gyerekeknek, akiknek több testvérük van. Őt sokkal szigorúbban 

kell fognod, mint azokat a gyerekeket, akik sokan vannak egy családban! 

Igen, mert azok egymást szükségszerűen faragják. Neked tehát ezeket a fara-

gásokat is fel kell vállalnod! 

 Drága Gyermekem! Imádkozz vele és érte, hogy megmentsd lelkedet. 

Jól értetted! Nem azt mondtam, hogy megmentsd őt, mert ez majd az ő dolga 

lesz. Neked magadat kell megmentened azáltal, hogy helyesen szereted 

gyermekedet is! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2131. 

Kérdező: KÉT CSODÁLATOS ÁLOMRÓL 

 Két csodálatos álmom volt. Az egyikben repültem, a másikban 

 nagy erőfeszítéssel kapaszkodtam egy hegyre, de megérte! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindkét álmod arról tanúskodik, hogy érdemes abszolút első helyre 

tenned Engem életedben! 

 Amint igaz az, hogy a jó Istennek csak jó gyermekei lehetnek, úgy igaz 

az is, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! Aki ezt meg-

értette, az mindent megértett, amit itt a Földön meg kellett értenie. Mindenki 

azért jött le a Földre, hogy a boldog Isten boldog gyermekeként térjen vissza 

a színről színre látás állapotába! 

 Ennek megvalósítása úgy történik, hogy Engem nemcsak egyszerűen 

befogad valaki önmagába, hanem amennyire rajta áll, Velem EGGYÉ válva 

éli életét. Ez jelenti azt, hogy abszolút első vagyok életében. 

 Te egy újjászületett ember vagy! Tehát a FÉNY gyermeke vagy! De 

tudnod kell, hogy a Föld nem Mennyország! Amit magadban hordasz, az 

nemcsak nem azonos azzal, ami körülötted van, de erkölcsileg ellentéte an-

nak! Benned van a Mennyország, az Én Lelkem szeretete, az Én szeretetem 

Lelke! Isten rád bízott Engem, s Általam Önmagát! Tudnod kell, hogy sor-

somat hordozod! De ERŐMET is!  

 Együtt kapaszkodunk tehát álmod hegyére, hogy majdan csodákban le-

gyen részed! 

 Bízom benned! Örüljünk egymásnak! De vállaljuk egymás keresztjét 

is! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2132. 

Kérdező: NAGYOBB ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI! 

 1. Szeretném jobban ismerni önmagamat! 

 2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

 3. Mostani kapcsolatomról kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha olvasod a HANG-könyveket, azokban már sokszor kifejtettem, 

hogy reggeli és esti imáitok pontosan arra valók, hogy megfelelő önismeretre 

jussatok. Reggeli ima nélkül nincs helyes tervkészítés, és esti ima nélkül 

nincs helyes pályamódosítás! 
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 2. Őrangyalodról nem kell többet tudnod, mint amit tudsz, de több-

ször kellene vele megbeszélned napjaidat, kapcsolataidat, vágyaidat, munká-

dat, pihenésedet, tehát életedet. 

 3. Csak az a kapcsolat hordozza áldásomat, amely közelebb hoz Hoz-

zám! Ennek az áldásnak boldogító erejét az tapasztalja, aki rendszeresen és 

következetesen szembesül Velem! Ha egy kapcsolatban ezt egyik fél sem te-

szi, akkor Én ott nem vagyok jelen!  

A Földre nem jött senki azért, hogy itt örök lakást biztosítson a maga 

számára, hanem azért jött mindenki, hogy Én lakást tudjak venni, éspedig 

örök lakást benne! Ez csak annak életében történhet meg, aki minden tőle 

telhetőt megtesz azért, hogy az Engem megismerés és megszeretés, tehát az, 

hogy Én erkölcsileg úgy éljek benne, ahogy a názáreti Ácsban élhettem, 

megvalósulhasson! Tehát csak abban tudok lakást venni, aki arra törekszik, 

hogy Lelkem gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság tapasztalati való-

sággá érjenek benne. Ezekből egy sem hiányozhat! 

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2133. 

Kérdező: MINDIG LESZ ELLENTÉTE A JÓNAK? 

 1. A halálról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Van örök polaritás? 

 3. Egy szörnyű állapoton mentem keresztül. Miért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26). Ezt a ha-

lálnélküli állapotot magatokban hordozzátok! 

 Amikor mostani porhüvelyetek lehull rólatok, tehát akkor, amikor va-

lóban föl fogtok ébredni, akkor már várnak rátok azok, akikkel a szeretet szá-

lai kötöttek össze benneteket, és kötötték össze magukat Velem! 

 Valamikor azt mondottam, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. 

Igen. Azt akarom, hogy együtt legyek azokkal, akik földi életükben befogad-

tak szívükbe Engem. Ha csak megközelítően is fel tudnátok fogni, hogy mi 

vár rátok, akkor leghőbb vágyatok az lenne, hogy ezt mielőbb elérjétek.  

A haláltól csak azok félnek, s megjegyzem, joggal, akik a mulandósá-

got elébe helyezték értékrendjükben az örökkévalóságnak! De aki egy kis ön-

ismerettel rálátott arra, hogy a Velem való személyes kapcsolatnak kell fon-

tosnak lennie számára a Földön, annak nemcsak nincs mitől félnie, de a leg-

nagyobb örömforrás lesz számára a Velem való találkozás! 
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 2. Olyan értelemben nincs polaritás, ahogy ti gondoljátok. A boldog 

örökélet lényege a színről színre látás és szeretés egymást véget nem érő fel-

transzformálása. Boldogan láttok, mert szerettek. E szeretet még többet láttat 

meg számotokra Belőlem, s ezért még jobban szerettek. Ennek még több, 

még csodálatosabb felfedezés a következménye, s erre még jobban növekszik 

bennetek a szeretet, és így transzformálja vég nélkül egymást a látás és a sze-

retés. 

 3. Aki az eke szarvára tette kezét és hátra tekint, az nem méltó a meny-

nyek országára! A múltban történő barangolás legtöbbször feledteti veletek a 

jelent, pedig csak a jelen a fontos.  

Ne azon töprengj, hogy mi és miért volt, hanem arra koncentrálj, hogy 

azt, ami van, egyre jobban átitasd szeretettel. A földi élet erre való! 

 Születésnapom megünneplése előtt álltok. Nem múltról van ilyenkor 

sem szó. Újra és újra meg akarok születni bennetek a jelenben, újra és újra 

segíteni akarok nektek annak az új parancsnak kibontakoztatásában, amelyet 

az utolsó vacsorán felajánlottam nektek (János 14;34)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2134. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTELT LETTEM! 

 Egy nagy istenélményben Lélekkeresztelt lettem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az olyan istenélményben, amely ünneppé rögzül valakiben, feltétlenül 

a szeretet áradására, Isten melletti tanúságtevésre ken fel a Szentlélek!      

 Az újjászületés nem mindig azonos a Lélekkeresztséggel. Feltétlenül 

újjászületsz, ha őszinte szívvel elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítód-

nak! Vagyis elfogadod a megváltást,  tehát azt, hogy felvállalod a gondolko-

dás-átalakítással  járó szellemi munkát. Ez se több, se kevesebb, mint annak 

elfogadása, hogy törekedni fogsz meglátni mindenben azt, hogy egymáshoz 

tartozunk, tehát azt, hogy mindent javadra fordíthatsz Általam, Velem és 

Bennem! 

A Lélekkeresztség fény és erő áradása! Tehát hiteles tanúságtevővé avatja 

azt, aki ebben részesül (Lukács 24;48-49)! Nagyon szeretlek, és nagyon bí-

zom benned! Örüljünk egymásnak! Megáldalak          

LELKEM SZERETETÉVEL, SZERETETEM LELKÉVEL!" 

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

2135. 

Kérdező: MIT ÉS MIKOR RONTOTTAM EL? 
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 1. Miért választottam csa- ládomat? 

 2. Mi a véleményed rólam? 

 3. Valami eltörött bennem? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nyilván azért választottad családodat, mert ezt a körülményt láttad a 

legjobbnak arra, hogy olyan tükör legyen számodra, amelynek segítségével 

megfelelő önismeretre tudsz jutni! 

 Nagyon fontos, hogy most megértsd, amit mondok! Te semmivel sem 

vagy kisebb értékű Számomra, mint bárki más a világon! Ez a döntő! Semmi 

okod semmiféle formában semmiféle elkeseredésre! Lehetőségeid kimeríthe-

tetlenek! Csak óvakodj belerögzülni a végletekbe!  

Annak nincs értelme, hogy eddigi életedet felsoroljam. Elég annyi, 

hogy fogadd el: amit nem tudsz most megérteni, mert nem találod okát, az 

nem lehet számodra olyan súlyú, hogy elgyengülj tőle! 

 El kell jutnod odáig, hogy hálát tudj adni családodért, és szabaddá is 

tudj válni bensőleg családodtól! 

 2. Véleményemet rólad szíves elmondom, ha párbeszéd-imában Hoz-

zám fordulsz. Ez az imaforma, amelyet a HANG 1. könyvben ismertettem, 

pontosan arra való, hogy elmondjam véleményemet arról, aki így Hozzám 

fordul. Nagyon természetes, hogy amint változol, úgy véleményem is válto-

zik rólad. 

 3. Nem úgy van, hogy eltörött benned valami, hanem arról van szó, 

hogy fejlődő lény vagy, s mint ilyen, neked is át kell vergődnöd három csa-

lódáson. Gyakran kell még csalódnod magadban, másokban és abban az is-

tenképben, amit Istenről magadban kialakítottál. Ezeket a csalódásokat lehet 

benső töréseknek megélni, de nem azok, hanem a fejlődéseddel járó felelős-

ség kialakítását szorgalmazzák benned! 

 Szeretetem, mint forrás, mindig rendelkezésedre áll! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉVEL!" 

******************************************************* 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
szám  
2028. Előszó 
2029. Kérdező: SZERETNÉK JÓ KAPCSOLATOKAT TEREMTENI! 

1. Vállalhatok gyermeket? 2. Családommal hogyan javíthatom kapcsola-

tomat? 3. Elváljak? 

2030. Kérdező: ÉRTELMESEN AKAROK ÉLNI! 

1. Van értelme a tűzön való átmenetem következményének? 2. Jó úton já-

rok? 3. Munkámban használhatom azt, amit hitem diktál?  

2031. Kérdező: ÁLDOZZAM MÁSOK KEDVÉÉRT? 

Valakit bántott, hogy nem vettem magamhoz Jézus testét! 

2032. Kérdező: KEGYELEMRŐL, EREKLYÉRŐL 

1. Vallástalan gyermekeim a kegyelem állapotában vannak? 2. Szívbeteg 

gyermekem meggyógyul, ha imádkozunk érte? 3. Van egy ereklyém. Elte-

mettessem magammal? 

2033. MEGGYÓGYULOK VALAHA? 

1. Meddig kell gyógyszert szednem? 2. Tud segíteni az, aki pénzért gyó-

gyít? 3. Találok-e megfelelő társat magamnak? 

2034. Kérdező: FÉRJEM TERRORIZÁL 

1. Nem találkozhatom gyermekemmel. 2. Férjem öngyilkossággal fenyeget. 

2035. Kérdező: ISTEN BIZTOSAN SZERET ENGEM? 

Engem is szeret az Isten? 

2036. Kérdező: GYÓGYÍRT KÉREK ELLENSZENVRE! 

1. Jó irányban haladok-e? 2. Mit lehet tenni az ellenszenv ellen? 3. Egy is-

mert "gyógyítóról" kérek véleményt. 

2037. Kérdező: DOLGOZZAM  VAGY TANULJAK TOVÁBB? 

1. Hol tartok lelki fejlődésemben? 2. Szerezzek-e egyetemi diplomát? Vagy 

kezdjek dolgozni? 

2038. Kérdező: CSAK ÉP TESTBEN LEHET ÉP LÉLEK? 

1. Miért oly nehéz az újjászületés? 2. Kell, hogy ép legyen a testünk, hogy 

újjászülessünk? 3. Egy mesterről és egy szellemi iskoláról kérek véle-

ményt! 

2039. Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 

1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást! 2. Álmomban láttam a 

Keresztrefeszítettet. 3. Többször álmodom elhunyt szüleimmel. 

2040. Kérdező: JÉZUS ELÉ JÁRULOK 

Családom betegeit, és hajszolt életemet hozom a HANG elé. 

2041. Kérdező: MIÉRT NEM VAGYOK MINDIG SZILÁRD? 

1. Néha biztos vagyok a hitemben, majd összeomlik. 2. Tudnak rólunk ha-

lottaink? 3. Egy személyről és egy könyvről kérek véleményt! 

2042. Kérdező: HOGYAN LEHETEK JOBBÁ? 

1. Lehúzó vágyaim túlságosan megkötöznek. 2. Ha elnéző vagyok az sem 

jó, ha reális, az sem jó. 3. Szeretnék jobb lenni! 

2043. Kérdező: BÁRKI LEHET MISZTIKUS? 
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1. Hogyan válik valaki misztikussá? 2. A szenteknek miért kellett annyit 

szenvedniük? 3. Mitől függ az életszentség nagysága? 

2044. Kérdező: ÖSSZEJÖVETELEINKRŐL 

1. Beteg húgom gyógyulása tartós lesz? 2. Ajándékodat mire használha-

tom? 3. Van jövője összejöveteleinknek? 

2045. Kérdező: FÉLELMEIM VANNAK 

1. Túlságosan elővigyázatos vagyok a munkámban. Honnan e félelem? 

2. Újjászületés vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem? 3. A Ben-

nem lévő feszültség összefügg  szerepemmel? 

2046. Kérdező: GONDOLATAIM ELVISZNEK JÉZUSTÓL 

1. Hol van meghalt édesanyám? 2. Szeretnék  sokat Jézussal lenni, de va-

lami mindig elvisz Tőle! 

2047. Kérdező: EGY BIBLIAI MAGYARÁZATOT KÉREK! 

1. Mostani társam bár hívő, mégsem értjük meg egymást. 2.  Az okos és 

balga szüzekről kérek magyarázatot! 3. Esztergom valóban szellemileg 

"nehéz" város? 

2048. Kérdező: ŐRANGYALRÓL, GYERMEKLÁNY ANYÁRÓL 

1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 2. Egy lélek hogyan választhat 

gyermeklányt anyjául? 3. Érdemes tanulni, ha annak nem látom hasznát? 

2049. Kérdező: MEGKÁROSÍTOTTAK! 

Eltűntek betétjegyeim! 

2050. Kérdező: TIZENHÉT KÉRDÉSBŐL HÁROM KÉRDÉS 

1. Jó úton járok-e? 2. Hogyan tudnék jobban segíteni hozzátartozóimon? 

3. Meggyógyulok-e valaha? 

2051. Kérdező: ÜZENET AUSZTRÁLIÁBA 

1. Üresnek érzem magamat szellemileg. (New Age miatt?) 2. Borzalmas ál-

lapotban van a világ!3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni? 

2052. Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A GYERMEKNEVELÉSRŐL 

1. Férjem által kívánt munkát végezzem vagy mást? 2. Mások helyett kér-

hetjük az illető őrangyalát? 3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a 

HANG-ot. 

2053. Kérdező: NEM TUDOK MEGVIGASZTALÓDNI ! 

Férjem halálát nem tudom feldolgozni.  

2054. Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK? 

1. Nagyon meg vagyok kötözve gyermekemmel, unokáimmal. 2. Meghalt 

férjem átkot mondott rám. 

2055. Kérdező: ÁLDALAK URAM! 

Hála és köszönet mindenért! 

2056. Kérdező: EGY TANÍTÓRÓL ÉS GYÓGYÍTÓRÓL  

 Véleményt kérek egy tanítóról és gyógyítóról! 

2057. Kérdező: A REIKI-RŐL 

A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2058. Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK 

Munkahelyet kell választanom, s bizonytalan vagyok. 

2059. Kérdező: SÖTÉT A VILÁGOM. BIZALMATLAN  VAGYOK! 
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1. A sok keserű tapasztalat elbizonytalanít. 2. Megtalálom, megtaláltam tár-

samat? 3. Nem szeretném, ha visszaélnének érzéseimmel. 

2060. Kérdező: KÜLSŐ HATÁSOKRÓL 

1. Mi az oka egy furcsa zsibbadásnak? 2. Kit láttam otthon egy fehér köd-

ben? 3. Néha illatot érzek. Honnan van ez? 

2061. Kérdező: LESZ-E GYERMEKÜNK? 

Igaz-e, hogy 97 februárjában  gyermekünk születik? 

2062. Kérdező: ÁLMOKRÓL 

1. A nagymamám álmában látta Jézust. 2. Jézustól van gyógyító energiám? 

3. Utoljára vagyok a Földön? 

2063. Kérdező: MI AZ ÉLETFELADATOM? 

1. Máté 7;22-24 hogyan értendő? 2. Tudok-e segíteni betegeken? 3. Őran-

gyalomnak mi a neve? 

2064. Kérdező: AZ IMÁRÓL 

Imával lehet lelkeket menteni? 

2065. Kérdező: EGY HALOTT TÖMÖR ÜZENETE 

1. Egy meghalt ismerősöm sorsáról kérdezem a HANG-ot. 2. Meditációban  

egyedül sem éreztem magam magányosnak. 3. Kik voltak, akik simogatták 

a lelkemet? 

2066. Kérdező: ŐSELLENSÉG FORTÉLYA 

1. Hiteles médiumitásról... Ez hogyan fejleszthető? 2. Hogyan történik az 

önátadás? 3. Küldjek-e áldással egy kazettát valakinek? 

2067. Kérdező: A HANG MINDENKIBEN SZÓL! 

1. Kérek valakiről véleményt! 2. Miért nem szól bennem is a HANG? 

3. Helyesen imádkozom? 

2068. Kérdező: LÉGY OKOS ÉS ÓVATOS! 

1. Egy személyről szeretném tudni, hogy ki ő! 2. Őrangyalokról kérdezem a 

HANG-ot. 3. Bűn, ha zálogházba adok valamit? 

2069. Kérdező: PÁR JÓ TANÁCS! 

1. Találok-e kiadót könyvemre? 2. Szervezzek gyógyítási alkalmakat? 

3. Keressem a párkapcsolatot? 

2070. Kérdező: TÚL NAGY A TERHEM! 

1. Hirtelen romlik egészségi állapotom. 2. Családi békét  hogyan segítsem 

elő? 

2071. Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Álmom: Belelöktem egy motorost a vízbe, majd utánamentem, és ott egy 

kisgyermek láttán nagyon sírtam. 

 

2072. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

1. Nem találom helyemet a világban. 2. Álmomban  lemaradás érzése jár át. 

Egy másik álmomban nagyon rosszak a fogaim. 

2073. Kérdező: KI VAGYOK ÉN? 

1. Jellemzést szeretnék kapni magamról! 2. Meghalt nagyapámról gyakran 

álmodom. 

2074. Kérdező:MIÉRT NINCS ÖNBIZALMAM, JÓ  EMBERISMERETEM? 

1. Nincs önbizalmam. 2. Nem találom helyemet a világban. 3. Hogyan lehet 
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nagyobb emberismeretre jutni? 

2075. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL  

1. Honnan tudhatom, hogy újjászülettem? 2. Zeneórákon szeretném tanít-

ványaimat szeretetre tanítani! 

2076. Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL 

Szabad-e gyógyfürdőt vennem bárhogyan? 

2077. Kérdező: PAPI HIVATÁSRÓL, ALÁZATRÓL 

1. Én választottam a családomat? 2. Papnak kell lennem? 3. Miért nehéz 

alázatosnak lennem? 

2078. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

1. Csecsemőhalállal végződött áldott állapotom! Miért? 2. Szeretnék min-

denkit "meggyőzni", segíteni! 

2079. Kérdező: AMIT ISTEN  TESZ ÉRTÜNK 

Isten adta férjemet, vagy én választottam? 

2080. A MÉDIUM EGYIK VÁLASZLEVELE 

Egy levélre adott válasz a MÉDIUMTÓL. 

2081. Kérdező: EGY PÉLDABESZÉD MAGYARÁZATÁRÓL 

Lukács 16. A hűtlen intéző magyarázatát kérem. 

2082. Kérdező: MIKOR SZABAD PÉNZÉRT GYÓGYÍTANI? 

1. Gyógyíthatok-e pénzért? 2. Kibékül-e fiam velünk? 3. Megszabadul-e 

férjem káros szenvedélyeitől? 

2083. Kérdező: KARMIKUS BETEGSÉGRŐL 

1. Gyermekem betegsége karmikus eredetű? 2. Meggyógyítható-e gyerme-

kem? 3. Fejfájásom megszűnik-e valaha? 

2084. Kérdező: ÁLMOKRÓL 

 1. Álmomban majdnem mindig meg akarnak ölni. 2. Álmomban megjelent 

az ördög. 3. Sötétben félek. 

2085. Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATÁT ÉLEM ÁT! 

Sok és nagy a lelki fájdalom bennem! 

2086. Kérdező: ÁLLATOKÉRT IMÁDKOZOM! 

1. Isten tud minden kis állatról! 2. Az állatoknak nincs örök életük? 

2087. Kérdező: SZERETNÉK CSOPORTOT SZERVEZNI! 

 Hogyan lehet csodatevő jézusi csoportot összehozni? 

2088. Kérdező: ÖRÜL NEKEM JÉZUS? 

1. Hogyan tudnék örömet okozni Jézusnak? 2. Nagy a világ csábítása! 

3. Egy közismert íróról, tudósról kérdezem a HANG-ot. 

2089. Kérdező: A SZENTMISÉRŐL 

1. Miért kell szentmisére járni? 2. Valóban mérhetetlen érték a szentmise? 

3. Csak az ünnepeltet kell megajándékozni? 

2090. Kérdező: EGY NEM ÉPPEN SZÉP ÁLOMRÓL 

1. Álmomban láthatatlan, majd ördögien látható voltam. 2. Őrangyalommal 

szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni! 

2091. Kérdező: TESTI-LELKI JAVÍTÁSRA SZORULOK 

1. Van reális alapja annak, hogy megházasodom? 2. Benső torzulásomtól 

hogyan tudok megszabadulni? 3. Rosszul alszom. Hogyan javíthatok ezen? 
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2092. Kérdező: KI ÉS MI IRÁNYÍT BENNÜNKET? 
1. Az éber tudat, vagy a tudatalatti irányítja az embert? 2. Ki a 'küszöb őre?' 

3. A marslakókat is szeretnünk kell? 

2093. Kérdező: BIBLIA-MAGYARÁZATOT KÉREK! 

1. Újjászülettem-e már? 2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát! 

2094. Kérdező: MI A FELADATOM?  SZÜLEIM ELVÁLTAK. 

1. Túl szétszórt vagyok. 2. Mi a feladata egy 16 éves leánynak a világban? 

3. Szüleimnek el kellett válniuk? 

2095. Kérdező: ÖRÖM NÉLKÜL MEDDIG LEHET ÉLNI? 

1. Lehet-e örömforrások nélkül élni? 2. Jól imádkozom? 3. Van még fel-

adatom? 

2096. Kérdező: HOGYAN VÉGZŐDIK A PERÜNK? 

1. Bepereltek bennünket. Megnyerjük ezt a pert? 2. Jelen munkahelyem 

biztosít számomra jövőt? 

2097. Kérdező: MITŐL VAN  BENNEM  BIZSERGÉS? 

Olyan bizsegést észlelek magamon, amely nem e világból való. 

2098. Kérdező: ÖNGYILKOS TESTVÉREM LEHET-E   A GYERMEKEM? 

Mi van öngyilkos bátyámmal? Lehet egykor az én gyermekem? 

2099. Kérdező: MI A TEENDŐM EGY BETEGGEL? 

1. Feleségem betegsége karmikus? 2. Lesz-e valaha egészséges? 3. Mi az 

én teendőm? 

2100. Kérdező: MIÉRT NEM KAPOK LEVELET? 

1. Miért nem kapok levelet azoktól, akiktől várok? 2. Mások problémáiban 

nem látom a megoldást. 3. Egy szekta vezetőjével álmodtam. 

2101. Kérdező: NEHEZEN MEGY A KAPCSOLATTEREMTÉS 

1. Életpályámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 2. A kapcsolatte-

remtésben nem vagyok rugalmas. 3. Lesz-e megértő társam? 

2102. Kérdező: MI ÁLTAL LESZ EGY CSOPORT JÉZUSI? 

1. Újjászülettem? 2. Hogyan indulhat el egy jézusi csoport? 

2103. Kérdező: MINDEN ÁJTATOSSÁG FONTOS? 

1. Fáj, hogy hitetlenek vannak hozzátartozóim között. 2. Vállaljunk minden 

lehetséges ájtatosságot? 3. Fontos a napi szentírásolvasás? 

2104. Kérdező: NÖVEKEDNI SZERETNÉK JÉZUSBAN! 

1. Mi által mélyülhet kapcsolatom Jézussal? 2. Gyötör az allergia. 

3. Milyen "ruhaváltás" történik Jézus eljövetelekor? 

2105. Kérdező: SOKSZOR NEM LÁTOK TISZTÁN 

1. Milyen fokon állok? 2. Álmomban gyakran menekülök. 3. A fel- és a ki-

használás határát nem érzékelem kellően. 

2106. Kérdező: TÁRSAMMAL VOLT MÁR KAPCSOLATOM? 

1. Társammal volt-e előző életemben kapcsolatom? 2. Van-e teendőm je-

lenleg vele kapcsolatban? 3. Orrproblémám hogyan gyógyítható? 

2107. Kérdező: MILYEN AZ IGAZI SZERETET? 

1. Valami akadályozza bennem szeretetemet. 2. Parancsra várok Uram! 

3. A szeretet lágy vagy kőkemény? 

2108. Kérdező: HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÚJJÁSZÜLETÉS? 
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1. Az újjászületésről kérem Jézus véleményét! 2. Benső békém erősítését 

kérem! 3. Segíts, hogy tanúságot tudjak tenni Rólad, Jézusom! 

2109. Kérdező: FELTÉTLENÜL  ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK 

1. A Te utadat járom, Jézusom? 2. Bizonyos kapszulákat tudnak belém ten-

ni az ártó erők? 3. Hogyan tudom leküzdeni a félelmemet? 

2110. Kérdező: HÁZASSÁGRÓL ÉS GYÓNÁSRÓL 

1. Visszatérjek e férjemhez, akit elhagytam ? 2. Valóban minden házasság 

az égben köttetik? 3. Nem gyónhatok érvényesen? 

2111. Kérdező: ISTEN NEM JÓ PEDAGÓGUS ! 

A mennyei Atya csapnivaló pedagógusnak bizonyult. 

2112. Kérdező: MIÉRT GYŰLÖLNEK ANNYIRA? 

Nagy a gyűlölet körülöttem! 

2113. Kérdező: MEGSZÁLLOTT VAGYOK? 

1. Hiába imádkoztak értem Medjugorjében. 2. Démon van bennem? 

2114. Kérdező: A SOK MIÉRTBŐL HÁROM 

1. Miért nem becsült meg párom kellően? 2. Miért kellett találkoznom va-

lakivel? 3. Miért lettem hűtlen? 

2115. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉNK ÉDESANYÁNKON! 

Édesanyánknak hogyan segíthetünk szenvedésében? 

2116. Kérdező: A HIT EREJÉRŐL ÉS A 13-AS SZÁMRÓL 

1. Egy gyógyító rám tette a kezét. Nem éreztem semmit! 2. Vihetek végbe 

nagyobb tetteket, mint ő? 3. Házam népe ellenségem lesz? A 13-as szám-

ról, állatok levágásáról kérdezem a HANG-ot. 

2117. Kérdező: KÜLÖNBSÉGEK A KERESZTÉNY EGYHÁZAK KÖZÖTT 

1. A katolikus tanítás felhígította, a protestáns pedig bezárójelezte Jézus ta-

nítását? 2. A prédikációkban a HANG vagy a médium beszél? 3. A Lélek-

keresztségről és az újjászületésről érdeklődöm. 

2118. Kérdező: GONDBAN VAGYOK OTTHON ÉS A MUNKAHELYEN IS! 

1. Főnökömmel nagyon megromlott a kapcsolatom. 2. Komoly munkahely 

problémám van. 3. Feltétlenül gondoskodnom kell beteg szülőmről! 

2119. Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGÉRTENI FÉRJEMET! 

Szeretném jobban megérteni férjem viselkedését! 

2120. Kérdező: NAGYON SZENVEDEK ! 

Szenvedéseim egy részét tártam a HANG- médium elé! 

2121. Kérdező: MIRE KELL BEAVATÁS? 

1. Oldozhatok-e bűnt a Te nevedben? 2. Áldhatok-e a Te nevedben? 

3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben? 

2122. Kérdező: GONDBAN VAGYOK A CSALÁDOM MIATT 

1. Hogyan tartsam szeretetben kis családomat? 2. Társamat segítenem kell, 

még ellenére is! 3. Mária neheztel rám? 

2123. Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZAT 

Kérem Lukács 18 magyarázatát! 

2124 Kérdező: FÉLTEM A CSOPORTOMAT 

Egy kis csoport félelemben él 

2125. Kérdező: "NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE" 
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1. Ki szokott felrázni álmomból? 2. Mit kell másképpen tennem? 3. A Mi-

atyánk utolsó két sorát hogyan kell érteni? 

2126. Kérdező: FÉRJEM  VAGY A LÁNYOM ? 

1. Vétkes vagyok-e férjem elhagyásában? 2. Kössek-e kompromisszumot? 

3. Leányomról, férjemről kérdezem a HANG-ot. 

2127. Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON! 

1. Helyzetem kilátástalannak tűnik! 2. Szeretnék segíteni, gyógyítani! 

3. Férjem egészségét is kikezdte a mostoha sors. 

2128. Kérdező: LEHETNEK BENNEM KIŰZHETETLEN UFÓK? 

1. Hogyan tudom magamból elűzni az UFÓ-kat? 2. Mennyire vagyok bűn-

részes, ha elfogadok egy kapcsolatot? 3. Útkeresésemben kérek segítséget! 

2129. Kérdező: MUNKÁM BETEGGÉ TESZ 

Hagyjam abba megbetegítő munkámat? 

2130. Kérdező: GYERMEKEM KEZELHETETLEN 

Kisfia  Kisfiam kezelhetetlen. Mit tegyek? 

2131. Kérdező: KÉT CSODÁLATOS ÁLOMRÓL 

Két csodálatos álmom volt. Az egyikben repültem, a másikban nagy erőfe-

szítéssel kapaszkodtam egy hegyre, de megérte! 

2132. Kérdező: NAGYOBB ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI! 

1. Szeretném jobban ismerni önmagamat! 2. Őrangyalomról szeretnék töb-

bet tudni! 3. Mostani kapcsolatomról kérek véleményt! 

2133. Kérdező: MINDIG LESZ ELLENTÉTE A JÓNAK? 

1. A halálról kérdezem a HANG-ot. 2. Van örök polaritás? 3. Egy szörnyű 

állapoton mentem keresztül. Miért? 

2134. Kérdező: LÉLEKKERESZTELT LETTEM! 

Egy nagy istenélményben Lélekkeresztelt lettem? 

2135. Kérdező: MIT ÉS MIKOR RONTOTTAM EL? 

1. Miért választottam családomat? 2. Mi a véleményed rólam? 3. Valami 

eltörött bennem? 
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A könyv szerzője 1927. novem- ber 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 Székesfehérvárott 

és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon. 

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 módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci Me-

gyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori mun-

kát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jó-

indulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci 

Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további mű-

ködéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  gondo-

latait 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 ) 

 

              


