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2352.                                  ELŐSZÓ 

 

 "Köszönöm az Úrnak, hogy eljutott hozzám a HANG, Jézus Krisztus 

üzenete. 

 Több könyvet elolvastam belőlük, és kérdéseimre megkaptam a vá-

laszt. Sokat tanultam belőle. Másoknak is kölcsönzöm és terjesztem. 

 Nekem is van egy benső hangom, amely megmondja, mit tegyek, csak 

figyelnem kell rá. Az Úr bennem él, és én az Ő szeretetét szeretném sugároz-

ni embertestvéreim felé, válogatás nélkül. Rájöttem, hogy a szeretet a legfon-

tosabb, és ezáltal már itt a Földön is boldogság tölt el, mert visszahat rám 

százszorosan. 

 Az Úr Jézus áldja meg, és adjon lelki és testi erőt további közvetítésé-

hez. 

 A Váci Megyés Főpásztort is áldja meg az Úr, hogy önt működni enge-

di, és megérti az Úr akaratát. 

 Nem minden pap fogadja el ezt a közvetítési formát. Medjugorjét sem 

ismerték el hivatalosan. 

 Látja az Egyház, hogy sok ember közeledik az Úrhoz ezen az úton is. 

Ez a fontos! 

 Szeretettel üdvözlöm 

 

1997. febr. 16. 

1151. Bp. F. Józsefné." 

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

 Hálásan köszönöm a fenti sorokat. Köszönöm Istennek, hogy ma már 

több mint 2500 hasonló levél dicsőíti a HANG-könyvek hatására az Istent. 

 

2365. Inárcs 

Rákóczi u. 3/b. 

                                                                        Dombi Ferenc 

                                                             nyugdíjas kisegítő lelkész               
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2353. 

Kérdező: VAN-E KÖZÖS FELADATUNK? 

 1. Egy szövevényes álmom magyarázatát kérem a HANG-tól. 

 2. Megfeledkeztem újjászületésemről. Megbocsátottad ezt? 

 3. Közös feladatra készítesz bennünket társaimmal együtt? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Álmodnak nincs a jövőt illetően figyelmeztető mondanivalója. Ál-

mod olyan kiegyenlítő feladatot látott el, amely a benső harmóniád érdeké-

ben szükséges volt. A legtöbb álom olyan, amely bizonyos rendező elv mű-

ködtetését segíti elő bennetek, s így idegileg megerősödve láthattok hozzá 

napi teendőitek elvégzéséhez. 

 2. Valóban fontos, hogy ünnep legyen számodra az újjászületésed, mert 

ennél nagyobb esemény egyszerűen elképzelhetetlen egy földi halandó életé-

ben. Számomra öröm, hogy észrevetted mulasztásodat, és ez bántott téged. 

Örömömet éreztettem is veled! 

 3. Ahol nevemben összejöttök, ott mindig különös szeretettel és segí-

tőkészséggel vagyok jelen közöttetek. Nekem nem intézményekhez, nem 

személyektől függetlenül, csoportokhoz van közöm, hanem személyekhez, 

emberekhez, akik csoportokat, intézményeket hoznak létre azért, hogy a Ve-

lem való személyes kapcsolatukat jobban ki tudják fejleszteni magukban. De 

így is mondhatom: Nekem adtok lehetőséget arra, hogy jobban tudjak mű-

ködni Lelkem által bennetek, ha közösséget hoztok létre, ha mintegy intéz-

ményesen Nekem szentelitek magatokat. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2354. 

Kérdező: CSAK A FÖLDÖN ÉLJÜK KÜLÖN-KÜLÖN ÉLETÜNKET? 

 1. Egy számomra  hiteles emberről és könyveiről kérek véleményt! 

2. A klónozással kapcsolatban mi a véleménye a HANG-nak? 

3. Összes életünket csak földi értelemben éljük külön-külön? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Sem emberekről, sem emberek műveiről nem mondok soha általá-

nos véleményt. Nem, mert mindenben van olyan, amit helyeslek, és minden-

ben lehet olyan, amit nem helyeslek. Azért van józan eszetek és azért van 

lelkiismeretetek, és azért fejlődő az életetek, hogy mindaddig, amíg alázato-

sak vagytok, tehát mindaddig, amíg hajlandók vagytok leváltani az általatok 

meglátott jót egy később meglátott jobbra, biztosítva legyen számotokra az 

igazságban, szeretetben, boldogságban kibontakozó életút.  
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A CÉL, vagy ha úgy jobban tetszik, a központ, mindenképpen Én, Jé-

zus vagyok. Én vagyok az Alfa és az Ómega. 

 Nem kímélhetlek meg benneteket attól a szellemi munkától, amire te-

remtve vagytok. Nem, mert akkor sem önismeretre, sem istenismeretre nem 

tudnátok jutni. Az pedig, aki nem jut el az ön- és istenismeret fontosságának 

felismerésére a Földön, a földi élet után sem tud mit kezdeni önmagával, és 

Isten sem tud mit kezdeni vele az ő érdekében. Legfeljebb azt, hogy vissza-

engedi a Földre ön- és istenismeret-szerzés céljából. 

 2. A klónozással kapcsolatban valóban igaz, hogy ennek kifejlesztése 

óriási lehetőségeket adna az ártó erőknek arra, hogy még jobban pokollá te-

gyék a földi élet poklát. De attól nem kell tartanotok, hogy bármi vagy bárki 

árthatna valaha is az Isten édes gyermekeinek. Én valóban legyőztem a vilá-

got! 

 3. Bizonyos értelemben egyetlen életetek van, az Isten által rólatok 

megálmodott élet, és ezt az egyetlen életet élitek le ti, tisztulni vágyók, a re-

inkarnációkban. 

 Ha mint valami helyet érzékeltethetném a szellemvilágot, bár az első-

sorban állapot, akkor valamiképpen mindannyian bilokációban éltek, tehát 

egyszerre két helyen. Azért bizonyos értelemben, mert Én, Jézus, mégiscsak 

igaz, hogy helyet készíteni mentem el számotokra! 

Ti csak akkor találjátok meg végleges helyeteket, ha e kétszintű létezé-

setek, a földi és az Istenből élő nagy ÉN-etek egybecseng. Azok számára, 

akik itt a szellemi létrendben a szeretet próbáját nem állták ki, csak a földi 

létben van lehetőségük arra, hogy visszataláljanak igazi önmagukhoz. Ezt 

megköveteli Isten szentsége és az ember szabadsága. Amikor ez a Földön 

megtörténik, akkor ezt neveztem újjászületésnek. Furcsa módon ez a Földön 

inkább folyamat, mint állapot, míg itt csak állapot, és olyan állapot, mely fej-

lődési folyamatban véglegesült. A halállal tehát a szeretet fejlődése nem áll 

meg! Soha nem áll meg (1. Jn 3;2)! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2355. 

Kérdező: FELELHETEK SZERETTEIMÉRT? 

 1. Apám ránk hárítja a felelősséget önmagáért. 

 2. Férjemet hogyan vezethetem Hozzád, Jézusom? 

 3. Egyik testvéremen tudok-e segíteni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Tulajdonképpen mindhárom kérdésedre szinte azonos választ adhat-

nék, mert mindhárom problémád gyökere ugyanaz. Él benned egy olyan 

meggyőződés, hogy felelős vagy másokért, illetve mások magatartása döntő 

lehet kettőnk kapcsolatára. Alaphelyzeted teljesen téves! 

 1. Akkor tudod csak helyesen szeretni apádat, ha szabaddá válsz tőle. A 

vele való megkötözöttséged sem neked, sem neki nem jó. Neked azért nem 

jó, mert szereteted feléje nem igazságban nyilvánul meg, hanem egy olyan 

elfogultságban, amely az ő önzését erősíti, ahelyett hogy önismeretre segíte-

né. Tehát te egy hamis szeretetet ápolsz magadban, s ez téged boldogtalanná, 

szívedben nyugtalanná tesz. 

 Neki pedig azért nem jó, mert valóban nem tanul az eddigi szenvedése-

iből. Nem is tanulhat, mert lehetővé van téve számára az, hogy rátok hárítsa 

a felelősséget. Ha azt venné észre, hogy nem zavar benneteket az ő vádasko-

dása, akkor nagyobb lehetősége volna arra, hogy változtasson gondolkodá-

sán, mert különben pórul jár. 

 2. Felnőtt embert nem lehet Hozzám vezetni. Én magam sem tudom 

Hozzám vezetni azt, aki nem akar Hozzám jönni. Meg kellene értened, hogy 

mindenki számára az a természetes, ha Hozzám jön, és az a természetellenes, 

ha nem Én vagyok az istene. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor már tudni fo-

god, hogy mindaz, aki nem Engem választ, az saját magának ellensége, és 

igazán menekül saját benső békéje, tehát boldogsága elől. Belülről van tehát 

eltájolva, és ezért csak belülről indíthatja el a gondolkodás-átalakítást.  

Kívülről nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duálügy 

olyan értelemben, hogy egyik ember felel a másikért! Isten mindenkit Önma-

gára teremtett, és ember embert képtelen boldogítani, legfeljebb csak bódíta-

ni! 

 3. Testvéreddel kapcsolatban is azt kell mondjam, amit már előzőleg 

mondottam. Neked csak az a feladatod, hogy rátalálj Bennem önmagadra, 

tedd - de Velem – azt, amit reggeltől estig tenned kell, törekedj átélni, hogy 

Én boldogító módon vagyok benned, törekedj feladatokban gondolkodni, és 

nem személyekben, a többi már nem a te dolgod. 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2356. 

Kérdező: METTŐL MEDDIG VAGYUNK SZABADOK? 

 1. Visszatérő álmom az, hogy a Nap lenyugszik és visszajön. 

 2. A szabad akarat hány éves kortól van? 

 3. Nevelt gyermekünkre nem tudok jól hatni. 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Álmod nem jövődről informál téged, hanem természetednek azt a tu-

lajdonságát vetíti eléd e képben, amellyel a csüggedés ellen tudsz küzdeni. 

 2. A szabad akarat főleg az értelem függvénye, és az emberi felelősség 

alapja. Vannak olyan terheltségek, amelyek képesek akadályozni, sőt meg is 

tudják szüntetni az akarat szabadságát! Ez az oka annak, hogy ember ember 

fölött büntető ítéletet nem mondhat ki Isten szándéka szerint nyugodt lelki-

ismerettel.  

Azok, akik nem tudják kézben tartani magukat, nagyon meg tudják 

nehezíteni mások életét még akkor is, ha ők maguk Isten előtt nem felelnek 

tetteikért, mivel terheltségük révén nem urai önmaguknak. 

 Ezért olyan fontos az okosság és óvatosság! Légy okos és óvatos, hogy 

minél kevesebb szenvedést tudjon okozni neked fogadott gyermeked! A bün-

tetéssel semmire sem mész! De ha okos és óvatos leszel vele szemben, akkor 

ez megszünteti benned a felelősség nyomasztó érzését. 

 3. Az előbb elmondottak alapján csak azt tudom mondani, hogy ne 

személyekben gondolkodj, hanem feladatokban. Természetesen tekintettel 

kell lenned a személyre, de ne az ő kedvét keresve tedd, amit jónak látsz, ha-

nem a szíved nyugalmáért tégy úgy, ahogy a lelkiismereted diktálja. 

 Ha úgy gondolod, hogy szíved nyugalma nevelt gyermeked magatartá-

sától függ, akkor el vagy tájolódva! Benső békéje mindenkinek csak attól 

függhet, amiről tudatosan tehet! 

 Az az igazság, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, és az 

Istent nem szeretőkkel az Isten sem tud mit kezdeni, azt akarja tudatni vele-

tek, hogy nem szabad nyugtalankodnotok olyasmi miatt, ami rajtatok kívül 

történik. Csak ennek tudomásulvétele érteti meg veletek, hogy Isten nagyon 

is tudta, miért teremtett benneteket boldogságra. Nyilván csak azért, mert ezt 

el is tudja érni mindenki, aki akarja. Egy másik embert sem Isten, sem ember 

nem képes jóra nevelni, ha az illető ezt nem akarja! 

 Kedves Barátom! Ne érezz felelősséget nevelt gyermekedért! Boldogí-

tód Én vagyok, és senki más!    

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2357. 

Kérdező: JÉZUS SZÓL HOZZÁM? 

 Jézus szólított föl, hogy kövessem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Lelked mélyén ott vagyok veled olyankor is, amikor nem imádkozol. 

Ha adtál volna lehetőséget Nekem arra, hogy reggeli imádban szóljak hoz-

zád, akkor kifejtettem volna azt, hogy mit értek a felszólítás alatt: kövess 

Engem. 

 A HANG 1. könyvben tanítalak benneteket arra, hogy hogyan tehetitek 

lehetővé magatok számára azt, hogy a saját szavaitokkal szóljak hozzátok.  

Nekem mindig olyan mondanivalóm van számodra is, ami téged épít, 

buzdít, vígasztal. Oly nehezen hiszitek el, hogy Én bennetek élek! Az ősel-

lenségnek oly könnyen elhiszitek, hogy csak magatok mondjátok magatok-

nak azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Ő oly könnyen el tud bizonytalanítani 

benneteket, ha nem éltek hitből. 

 Te legjobban és legboldogítóbban akkor tudsz követni Engem, ha a 

párbeszédimában felveszed Velem az élő kapcsolatot. 

 Nem valami különleges tetteket kívánok Én tőled, csupán azt, hogy 

higgy Bennem, és amit teszel, azt hidd el, hogy Velem teszed, ha a szándékod 

jó! 

 Az igazi élet, csakúgy, mint a boldogság, nem kívülről tapasztalható, 

hanem benn, lelked mélyén! 

 Azért kérem tőled a párbeszédimát, mert ez hitednek nemcsak próbája, 

de erőforrása is! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2358. 

Kérdező: LEHETNEK A TÚLVILÁGON GYERMEKEIM? 

 1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot:  

 a/ Túlvilágon vannak gyermekeim. 

 b/ Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz. 

  2. Egy harmadik álmom: angyalok közé kellett ülnöm. 

HANG: "Leányom! 

 1. Visszatérő álmaid semmi mást nem jelentenek, mint meg akarnak 

erősíteni téged abban, amit egyébként is tudnod kellene. 

 Mindenkinek vannak gyermekei odaát olyan értelemben, hogy szinte 

minden ember volt valamikor szülő, és voltak gyermekei, akik már természe-

tesen nem a Földön élnek. 

 Az is nyilvánvaló, hogy aki szentáldozáshoz járul, az a szentostyával 

Engem vesz magához, mivel tisztán és világosan megmondottam nektek, 

hogy az Én testem valóban étel! Az utolsó vacsorámon ezt a kezemben lévő 

kenyérre mondottam, és azt is hozzátettem, hogy ti is cselekedjétek ezt. 
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 Ha élő hittel szemléled ezeket az álmokat, akkor nem találsz ezekben 

semmi rendkívülit. 

 2. E másik álmod sem jelent mást, mint azt, hogy lelked mélyén ott a 

vágy, hogy angyalaim társaságában találd meg helyedet. 

 Még mondok valamit az álmokról. Nem szívesen mondom el, fejtem 

meg álmaitokat, mivel a legtöbb esetben hetek múltán, mikor megkapjátok a 

válaszomat, akkor már legtöbb álom elvesztette aktualitását. Magatok pró-

báljátok megfejteni az álom-szimbólumokat, hogy ezek gyakorlatilag is fel-

használhatók legyenek számotokra. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2359. 

Kérdező: FIAM MUNKAKERÜLŐ, ÉS MEGLOP 

 Munkakerülő fiam elől hogyan zárjam a lakást? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Hidd el, hogy nem te tehetsz arról, hogy fiad olyan, amilyen. Az okos-

ság és óvatosság mindenkivel szemben kötelez, tehát fiaddal szemben is. Fel-

tétlenül le kell cserélned a zárat, és minden olyan technikai eszközt igénybe 

kell venned, amivel akadályozni tudod, hogy tudtod és akaratod ellenére be-

juthasson hozzád. Ez nem szeretetlenség! Pontosan az a szeretetlenség, ha 

nem teszel meg mindent azért, hogy akadályozd meg őt abban, amit rossznak 

tartasz. A fizikai erőszakon kívül mindent nemcsak szabad, de kell is alkal-

maznotok azok ellen, akik megnehezítik életeteket. 

 Az, hogy emellett imádkozol is érte, természetes. De az óvintézkedé-

sek elmulasztása a te lelkiismeretedet terheli. Senki nem lehet jogosan bűn-

részes azzal az indokkal, hogy ő anya! Azt ne várd Istentől, amit neked kell 

megtenned! 

 Szeretlek téged is, fiadat is. Ezért diktáltam számodra a fenti sorokat. 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2360. 

Kérdező: MEGKÖTÖZÖTT VAGYOK, ÉS VÁROM JÉZUST 

 1. Hogyan tovább? 

 2. Várom Jézus eljövetelét. 

 3. Nem tudom elfelejteni azt, akit szeretek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Újra és újra csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy nem a nagy 

gondot, problémát kell megoldanotok, hanem a napi teendőiteket kell elvé-

geznetek. 

 Ha reggeli imádban átgondolod, hogy mit kell aznap tenned, akkor 

hidd el, hogy holnapra is lesz elvégzendő feladatod, és utána is mindaddig, 

amíg a te mennyei Atyád ezt jónak látja. Ha aztán már megelégelte földi za-

rándoklásodat, akkor elszólít a Földről, s ezzel vége is minden földi problé-

mádnak. 

 Azért tartom nagyon fontosnak, hogy praktikusan, napra készen gon-

dolkodjatok, mert fantáziátokra tud hatni a Sátán, és ezt legjobb nem lehető-

vé tenni számára. 

 2. Ne az eljövetelemet várd, hanem a jelenlétemet vedd észre! Jelen 

vagyok a szívedben! Ha vállalod a párbeszédimát, akkor lépten-nyomon ta-

pasztalhatod, hogy együtt tesszük azt, amit te jó szándékkal teszel. Jelen va-

gyok minden rászorulóban is! Most nem az anyagi rászorultságra gondolok, 

hanem a szellemi, lelki rászorultságra. Környezetedben is megtalálod azokat, 

akik megértést, jó szót, biztatást várnak tőled. Amíg csak magaddal vagy el-

foglalva, addig mindig ott ólálkodnak körülötted az ártó erők. Velem légy el-

foglalva! Másokkal légy elfoglalva, s csodálatosan fogod tapasztalni, hogy 

valóban önmagadra találtál. Az igazi élet megnyerésének élet-elvesztés az 

ára! 

 3. Persze, hogy nem tudod elfelejteni azt, akivel már nem kellene any-

nyit foglalkoznod. Nem is lehet senkit direkt  elfelejteni, csak indirekt! Tehát 

le kell foglalnod magadat olyasmivel, aminek halálod óráján majd örülni 

fogsz. Vigasztald a szomorúakat, látogasd a betegeket, tégy rendet magad kö-

rül, vedd észre, hogy hol és kin kell segítened. Csak így kerül ki gondolata-

idnak fókuszából az, aki többet árt különben neked, mint használ. 

 Te vagy olyan okos, hogy tudsz megfelelő programot adni magadnak 

minden áldott nap. Én pedig szeretlek téged annyira, hogy tudok megfelelő 

erőt és biztatást adni minden Általam megáldott napon!" 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL! 

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

2361. 

Kérdező: AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL 

 1. A szellemvilággal szeretnék pozitív módon kommunikálni! 

 2. Az automatikus írás jó eszköz-e fejlődésem érdekében? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Mindig örömöt jelent Számomra, amikor valaki komolyan érdeklődik a 

szellemvilág irányában. Ti, anyagbazárt szellemek, lelketek mélyén hordjá-

tok azt a honvágyat  az örök haza után, amely tapasztalatilag  igazolja nek-

tek, hogy nincs, nem is lehet örök hazátok a Földön.  

Abban a korban, amelyben most éltek, különböző ártó erők mindent 

elkövetnek, hogy a rajtatok kívüli világra irányítsák figyelmeteket. Érdekes 

és sokszínű káprázattal akarnak bódítani benneteket, hogy másképpen akarja-

tok boldogok lenni, mint azt mennyei Atyátok megálmodta rólatok. 

 E kívülről jövő érdekességek közé tartozik többek között az automati-

kus írás is. Rövid távon érdekes és bódító, hosszú távon zsákutca. Felkínál 

egy érdekes, könnyűnek tetsző módszert olyan cél elérésére, amely csak fá-

radságos, áldozatos szeretet útján érhető el. Vagyis azt, hogy boldogságra és 

mások boldogítására jussatok, MEGTÉRÉS NÉLKÜL! 

 Drága Gyermekem! A zsoltárok nagyon szépek! Az egész Biblia nagy-

szerű, szent könyv. Megvan benne minden,... meg az ellenkezője is! Ha va-

lóban boldog akarsz lenni, és nem akarod megfelelő áldozatvállalás nélkül 

elérni azt, amit csak kemény szellemi munkával lehet elérni, akkor kezdd el 

tanulmányozni a négy evangéliumot,  szerezd be magadnak a ti országotok-

ban egyedülálló "Merre menjek?" című hittankönyvet, melyet sem könyves-

boltokban, sem plébániákon meg nem kaphatsz, de ha utánajársz, megsze-

rezhetsz, kezdd el a párbeszédimát magadévá tenni, és  keresd meg azt az 

egy-két jó szándékú társadat, akivel rendszeresen össze tudtok jönni nevem-

ben, tehát Jézus nevében. 

 Ha ezt megteszed, akkor elindultál boldogságod elérésének útján, ak-

kor úgy kerültél kapcsolatba a szellemvilággal, hogy nem kell félned az 

idegösszeomlástól, s Én, Jézus, biztosítani tudom számodra azt a szívbékét, 

ami itt a Földön az elérhető legnagyobb boldogság! 

 Angyalaim alig várják, hogy segítsék, erősítsék benned azt az elhatáro-

zást és annak kivitelezését, amely lehetővé teszi Számomra, hogy általad és 

veled boldog EGYSÉGBEN tudjak úgy működni, hogy a szellemvilággal va-

ló kapcsolatod, egyben a földi életed józan, normális, gyakorlati szeretet által 

megszentelődjék. 

 Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak 

 SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2362. 

Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK A TANFOLYAMOK UTÁN 

  1. Különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzése után is  
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  bizonyos csalódás él bennem. 

          2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azok a tanfolyamok, melyeket elvégeztél, olyan eszközök, amelyek 

nem pótolhatják a lényeget, csupán pótcselekvésekre használhatók a lényeg 

nélkül. Mi a lényeg? 

 Felvállalása a gondolkodás-átalakításnak! Ennek pedig feltétlen feltéte-

le: rendszeres tanulmányozása az evangéliumaimnak, az ezekben foglaltak-

nak megbeszélése Engem szerető és kereső emberekkel, és a párbeszédimá-

ban, tehát élő hittel Hozzám emelni a lelkedet.  

Ha ezeket vállalod, akkor a különböző ezoterikus tanfolyamok nagy-

szerű eszközöknek bizonyulnak arra, hogy szívbékédet megtaláld, s mások-

nak is eredményesen mutasd a Hozzám vezető utat.  

De ha nem vállalod, akkor egy idő után magad előtt is lelepleződsz, 

és belátod, hogy az elvégzett tanfolyamok által nem váltál hiteles emberré, és 

pótcselekvések irányába visznek ezek a különben nagyon is alkalmas eszkö-

zök annak az útnak a vállalására, amellyel Én, Jézus, magamat azonosítot-

tam, amikor ezt mondottam: "Én vagyok az ÚT!" 

A tanulás és a józan imádkozás tehát az a sínpár, amelyen biztonságo-

san tud haladni életednek vonata, amely boldogságod hordozója. Minden 

más úton ki vagy téve a kisiklás veszélyének. A gondolkodás-átalakítás és a 

józan imádság  útján soha! Ez az egészséges ALÁZAT útja! 

 2. Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! 

Bizonyos értelemben neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes 

arcomat, amely időnként annyira szomorú, Irántam való szereteteddel megtö-

röld. Valóban az olyan utolsó időket élitek, amelyet Én éltem, amikor ke-

resztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. Megváltáso-

tok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges fel-

támadásomnak is részesei lehessetek! 

                                    Megáldalak  

   SZÍVEM KIMONDHATATLANUL NAGY SZERETETÉVEL!" 

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

2363. 

Kérdező: SZÁMOKKAL ÁLMODTAM 

 1. A 2000-es számmal álmodtam. 

 2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam. 

 3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, 

      amely imám hatására visszahúzódott. 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a Földön. Az események 

felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képe-

sek az egész földi létet romba dönteni. Valóban az ima az egyetlen erőkisu-

gárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. 

Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó 

ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a 

sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek 

is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, 

amely különben jogosan borítana el benneteket. 

 Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imád-

ság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A 

legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az 

imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll. 

 Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, 

mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szaj-

kózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami va-

lóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának 

van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek böl-

csességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a 

gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben. 

 Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tu-

dom megtenni! 

 Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KI-

RÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa 

szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a 

Szentlélek felé, akinek templomai vagytok! 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2364. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL, FÉRJEMRŐL 

 1. Lesz-e a jövőben állásom? Legyek optimista? 

 2. Hibáimat hogyan formáljam át? 

 3. Ateista férjem miért zárja le magát? 

HANG: "Drága Gyermek! 

 1. Amíg hiszed azt, hogy a szívedben élek, addig feltétlenül legyél de-

rülátó! Aki szívében a Mennyországot hordozza, annak tudnia kell, hogy őt 

Isten hordozza a szívén! 
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 Én egy fillér nélkül indultam el bebizonyítani a világnak, hogy Isten 

ura a körülményeknek is, amikor az övéiről van szó! De az ég madarai és a 

mezők virágai is mind erről beszélnek! 

 Míg a fantáziálás nem más, mint bizonyos sikerélmények átélése az 

álomvilágban, addig az a józan jövőt tervezés, amely a jelen megszentelésé-

re, az itt és most elvégzendő feladatokra koncentrál, és szabaddá igyekszik 

válni mindentől, ami ezt akadályozza, nagyon lehetővé teszi Számomra azt, 

hogy békét teremtsek a különben nyugtalanságra hajló szívben. 

 Rosszul csak az járhat, aki nem Velem jár! Aki Velem jár, az mindig jól 

jár! 

 2. Hibáid rámutatnak azokra a karmikus görcsökre, amelyeket azért 

hoztál le a Földre, hogy elkezd föloldásukat. A hibák felismerése mindig a 

helyes önismeret jele. Helyes önismeret nélkül nincs helyes istenismeret sem. 

Mindenképpen vállalnod kell azt, hogy hibákkal kell együtt élned. Ez nem a 

hibákba való belenyugvást jelenti, hanem azt, hogy ismerve hibádat, mások 

hibáival szemben mindig alázatos magatartást tanúsíts. Ha ez véreddé válik, 

akkor az Én erőm leoldja rólad azokat a hibákat, terheltségeket, amelyek már 

nem viszik előbbre lelked fejlődését. 

 Lehet, hogy furcsán hangzik számodra az, hogy nem erényeidre, hanem 

hibáidra mondottam, hogy előbbre tudják vinni lelked fejlődését, de ez így 

van! Csak az alázat útján képes fejlődni a Földön minden anyagba zárt szel-

lemi lény, minden ember! 

 3. Általában az, aki ateistának vallja magát, egy olyan torz istenképpel 

rendelkezik, amilyen a valóságban tényleg nincs is. Tehát jogosan vallja ma-

gát ateistának.  

Aki viszont nyugtalanná válik olyankor, amikor valamelyik gyermekem Is-

tenről beszél, az attól tart, hogy saját torz istenképe mások előtt is leleplező-

dik, s neki színt kell vallania arról, hogy akar vagy nem akar lelkileg fejlődni. 

Ezek az ateisták e leleplezéstől félnek. 

Azon pedig ne csodálkozz, hogy a legtöbb ember, főleg ha férfi, nehe-

zen akarja beismerni, hogy ő gyáva. Pedig a legtöbb az! 

 Ne erőltess semmit! Ha van jó szándék párodban, akkor előbb-utóbb 

meg fogja találni azt a módot, hogy különösebb presztízs-veszteség nélkül 

hitvallást tegyen Mellettem. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2365. 

Kérdező: NEM VÉD JÉZUS A KÍSÉRTÉSEKTŐL 
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 1. Miért nem véd Jézus jobban a kísértő támadásai alatt? 

 2. Nem lelki társam az, akit annak gondoltam évekig? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Három dolog a fontos számodra e kérdéseddel kapcsolatban.  

a/ Légy tudatában gyengeségednek. b/ Légy tudatában annak, hogy az Én 

szeretetem mindig töretlen irántad. c/ Fontosabb az, hogy az Enyém vagy, 

mint az, hogy milyen vagy. 

 Ha e három szempont kitisztul benned, akkor eljutsz az alázatnak arra 

a szintjére, amelyben már át tudod venni Tőlem mindenkor azt az erőt, amely 

győzelemre segíthet téged. Nem sokat ér az a győzelem, ami a másik terüle-

ten vereség. Nincs nagyobb győzelem annál, mint amikor valaki senkinek 

tudja magát Nélkülem!  

Ha ez megvilágosodik előtted, akkor megérted azt a kijelentésemet, 

hogy nem az egészségeseknek van orvosra szükségük, hanem a betegeknek, 

és Én nem a gőgös igazakat jöttem hívni, akik úgy gondolják, hogy nincs is 

szükségük bűnbánatra, hanem azokhoz jöttem, akik bűnösségük tudatában 

soha nem törnek pálcát mások felett, s alázattal hajtják meg fejüket életük 

keresztje előtt, mert tudják, hogy üdvösségük váltsága függ rajta! 

 2. Lelki társad csak az lehet, aki Nekem is lelki társam! Ebben a mon-

datban minden benne van a jövődet illetően is! 

 Megáldalak az ALÁZAT és az ERŐSSÉG LELKÉVEL!" 

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

2366.  

Kérdező: Egy imacsoport nevében kéri valaki a HANG-könyvek leállítását. 

HANG: "Kedves Testvéreim! 

 Szívem előtt nagyon kedves a ti kis imacsoportotok. Buzgó imáitokkal 

sokszor befolyásoljátok a földi események menetét. Bár több testvéretek tud-

na ilyen buzgó lelkiéletben ilyen adottságokat tanúsítani az általa jónak tar-

tottak akarásában. Ti valóban odaadottnak mutatkoztok az általatok jónak 

tartottak akarásában. Viszont előbb-utóbb szembe kell néznetek azzal a kér-

déssel, hogy az általatok jónak tartottak egyeznek-e az Általam jónak tartot-

tal. Erre a kérdésre csak akkor kaptok választ, ha nagyon komolyan, nyitottan 

és folyamatosan az Engem megismeréssel kezdtek el foglalkozni. 

 Bármennyire hihetetlen, de Én mindenki számára megismerhető va-

gyok, ha kellő nyitottsággal és szívében szerető akarással fordul Felém vala-

ki. Aki viszont ezt teszi, az számíthat arra, hogy ez a munkája a földi életén 

túl, az örökkévalóságban is folyamatosan tartani fog. Azért folyamatosan, 
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mert Én nem egy befejezett tartalom vagyok a megismerni vágyók számára. 

Nem vagyok olyan, mint egy vödör víz, amelynek tartalma annak vizsgálatá-

val és kimerítésével befejeződhet. Én kimeríthetetlen vagyok! Ez a kimerít-

hetetlen szeretetem indít arra, hogy értetek, emberekért mindent megtegyek, 

amit Én megtehetek. Ezért szólalok meg minden időben azok lelkében a lel-

kiismeret szavaként, akik erre a kapott karizmájuk révén alkalmasak. A jövő-

ben is meg fogok szólalni mindazokon keresztül, akin keresztül csak tudok. 

Az evangéliumomban olvashatjátok, hogy  megmondottam: 

 "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28;20). Szeret-

ném, ha elhinnétek, hogy nemcsak veletek vagyok, hanem arról is gondosko-

dom, hogy szavaimat eljuttassam hozzátok. Csak rajtatok múlik, hogy meg-

halljátok. "Akinek füle van a hallásra, hallja meg"(Márk. 4;9)! 

 Vagy úgy gondoljátok, hogy némán élek közöttetek, és már semmit 

nem mondhatok nektek? Az édesanya is szól a gyermekéhez, ha látja, hogy 

az kárt akar tenni magában. Ti az Én gyermekeim vagytok, mert az Atya ne-

kem adott benneteket, embereket, és ti folyamatosan akartok kárt tenni maga-

tokban. Ennek eredménye az, hogy a lelketek szenved kárt. 

 Mindez abból az alapállásból ered, hogy Engem nem megismerni akar-

tok, mint Utat, mint Igazságot és mint Életet, hanem hozzáigazítani ahhoz az 

elképzeléshez, ami Rólam bennetek él. 

 Kedveseim! Megfedditek a HANG médiumát, miszerint az általa a 9-

dik kötetben leírtak nem lehetnek az Én szavaim, mert Én ilyet nem mondha-

tok. Meg kell mondanom nektek, hogy mindez nemcsak a 9-dik kötetre al-

kalmazható, hanem a ma már megjelent 1-21-ig való kötetek mindegyikére. 

Mert mindegyikben ugyanazt az erkölcsi tartalmat írattam a médiumommal. 

Lényegileg ugyanazt, mert a levélírók többsége ha csak az 1-10-ig megírt kö-

teteket olvasná el, s szívlelné meg, úgy alapvető kérdésük már nem is ma-

radna. 

 Végtelen szeretetem indít arra, hogy újból és újból ismételve mondjam 

ugyanazt a lényegi tartalmat személyre szólóan. Ugyanúgy személyre szóló-

an, ahogy ti a felszólításotokat tettétek "Ferenc atyának" címezve, miszerint 

felelősségét átérezve hagyjon fel ezzel az egyházától idegen tevékenységgel. 

Meg kell mondanom nektek, hogy a Földön, köztetek való működésemkor az 

Én egyházam, a zsidó egyház volt az, amelyik minden eszközzel el akart térí-

teni attól a tevékenységtől, amit az Atya Rám bízott. Végül is az Én egyhá-

zam volt az, amelyik keresztre juttatott. Mert nem ismertek fel, ahogy ti sem! 

 Kétezer évvel ezelőtt ugyanazzal a váddal illettek a farizeusok és a fő-

papok, amivel ti vádoljátok "Ferenc atyát". Azzal vádoljátok őt, hogy a 
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HANG-ban leírtak nem találhatók az evangéliumaimban. Ez egyrészt nem 

igaz azok számára, akiknek van fülük a hallásra, másrészt pedig a gondolko-

dás nem takarítható meg azok számára, akik Rám és Nekem akarják szentel-

ni magukat. 

 Annak idején szinte minden szavam ostorcsapásként hatott a főpapok, 

a farizeusok és a hatalmasságok lelkére. Nem is hitték el, hogy Én vagyok a 

várva várt KÜLDÖTT,  FÖLKENT, a KIRÁLY, a MESSIÁS. Olyanokat 

mondtam nekik szinte minden szavammal, amelyek nem voltak benne az ősi 

szent iratokban. Pedig azt is megmondtam, hogy nem eltörölni jöttem a tör-

vényt, hanem betölteni (Mt 5-17). 

 Azt is mondtam, hogy gondolkodás-változtatásra van szükség ahhoz, 

hogy Engem befogadni tudjatok. 

 Ez volna ma is a kérésem felétek, hogy lelketek a bódultság állapotából 

a boldogság állapotába léphessen." 

(Jézus szavai Szabó Jánoson, a prófétaiskola egyik résztvevőjén  keresztül) 

A HANG-médium utóirata: 

 Jelenleg 2353 levélre válaszolt általam a bennem megszólaló HANG. E 

levelek tele vannak Istent dicsőítéssel és hálával a HANG-könyvek miatt. 

Tudom, hogy Jézus mondja azt, amit belül hallok. Az én Egyházamban a 

magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kötelessége elhinni, aki kapja. De 

annak kötelessége! Tehát Istennel, Egyházammal és önmagammal kerülnék 

ellentétbe, ha megfogadnám azok tanácsát, akik le akarnak állítani, akik azt 

akarják, hogy ne mondjam azt, amit nekem mondanom kell! Lényegében te-

hát az akarják, hogy elkárhozzam! Bocsássanak meg, de nem járok kedvük-

ben. 

 Testvérem azért vállalta, hogy a benne megszólaló Jézus szavait közve-

títi a bírálók felé, mert én kicsit úgy gondolom, hogy nem csupán rosszindu-

lat vezette a bírálókat, hanem inkább jó szándékú tévedésben vannak. 

 Meg kell mondjam, sok reményem nincs. Eddig még egyetlen Jehova-

tanút sem tudtam felvilágosítani tanulékonyságra alkalmatlan lezártságuk 

miatt. Jézusnak sem sikerült feltörnie a farizeusok lezártságát. Negyvenöt 

éve foglalkozom a teológiával. Egyházamban mindazt, ami Jézussal igazol-

ható, szívvel-lélekkel szeretem. Könyveimben egyetlen olyan kitételre sem 

tudott senki rámutatni, ami Egyházam tanításával ellenkezne. Eddig a 2354 

levél közül összesen hat volt negatív tartalmú. (Ez a 2354-dik levél a hato-

dik). Ebből kettő volt olyan, akik a katolikus egyházhoz tartózónak gondol-

ták magukat, s hiányolták, hogy könyveimben nincs püspöki ajánlás. A mos-

tani bírálókról nem tudom, hogy milyen felekezethez tartoznak, de nem is 
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tartom lényegesnek, mivel Isten országa nem ismer felekezeteket, csak Isten 

gyermekeit. 

 Azért egy kicsit bízom jó szándékotokban! Feri bácsi!  

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

2367. 

Kérdező: BÁNT, HOGY GYERMEKEM SZEKTÁBA JÁR 

 1. Gyermekem a Hit gyülekezetébe jár. 

 2. Engem nyomaszt, ha templomba járok. 

 3. Nagyon szeretem a Szűzanyát. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Írod, hogy az anyai ösztön olyan erős benned, hogy emiatt boldogta-

lan vagy, ha gyermeked nem olyan, mint te szeretnéd. 

 Tudom, hogy könnyű azt mondani, légy szabad gyermekedtől, de en-

nek megvalósítása szerinted, éppen az anyai ösztön miatt, nem megy neked. 

 Nálad a hittel van baj! A hit pedig csak úgy növelhető, ha valaki értel-

mével és akaratával egyaránt beszáll, nekifeszül ennek növelésére. Bizony 

pár percet naponta szánnod kell arra, hogy próbáld megmagyarázni magad-

nak, mennyire fontos, hogy el tudd hinni azt, amit szíved nyugalma érdeké-

ben el kell hinned. Nevezetesen azt, hogy gyermeked az Én gyermekem, és 

attól, hogy te aggódsz érte, ő ettől se jobb, se rosszabb nem lesz, de te tönk-

remehetsz benne. 

Te félted őt a Hit gyülekezetétől. Te a saját templomodba sem jársz, 

mert az nyomaszt téged, ha ott többen is vannak.  

Drága Gyermekem! Te magad is érzed, hogy a te lelked is gyógyulni 

kíván! A magad számára is kérned kell olyan gyógyító erőket, amelyek által 

elviselhetőbb tudsz lenni legalább önmagad számára.  

Én hiába szeretlek téged, ha te nem szereted helyesen önmagadat. A 

Bennem élő szeretet lényegében Engem boldogít. Ha fel tudnád szítani ma-

gadban, ha arra tennéd a hangsúlyt, hogy feladatokban gondolkodj gyerme-

ked irányában is, akkor, ha nem is máról holnapra, de előbb-utóbb feltétlenül 

birtokába kerülnél annak a szabadságnak, amely nélkül Lelkem semmit sem 

tud tenni bennetek a ti boldogságotok érdekében. A boldogságnak ára van! 

 A Hit gyülekezetében már sok embert öleltem szívemre, és még többet 

szeretnék. A világon nincs olyan gyülekezet, ahol a jót ne lehetne elrontani. 

Ezt természetesen a te vallásodban is és más gyülekezetekben is megtapasz-

talhatod. De óvni valakit attól, hogy olyan gyülekezetbe járjon, ahová járva 

meggyőződése szerint bensőleg erősödik, hát bizony, ez nem bölcs dolog. 
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 Gyermeked boldogsága nem a te elgondolásaidtól függ. Boldoggá 

mindenkit csak Én, Jézus tehetek. Ezt lehet kívülről könnyíteni vagy nehezí-

teni, de sem leállítani, sem kényszeríteni nem lehet. 

 2. Azt megértem, hogy nyomaszt, ha a te vallásod templomában tömeg 

vesz körül. Ennek pszichikai és értelmi oka van. Értelmi oka az, hogy nem 

ismered jól, mi történik a szertarások alatt az oltárnál. Pszichikai oka pedig 

ebből adódik. Értelmes ember értelmetlenséget nem tud nyugodt lélekkel so-

káig csinálni. A gyógymód tehát világos: utána kell nézned, hogy mi történik 

a szertartások alatt, és nem azzal kell foglalkoznod, hogy kik vesznek körül. 

 3. Az nagyon jó, ha tiszteled Édesanyámat! Ez feltétlenül áldást jelent 

számodra. De ne hidd, hogy Édesanyám igényli a tiszteletet. Amennyiben 

mégis igényli, ezt csak azért teszi, mert tudja, hogy ezzel ti lesztek gazda-

gabbak lelkileg. Hidd el, hogy a Hit gyülekezetében is a legtöbben tisztelik 

Anyámat! Csak nem istenítik, mint a te vallásodban teszik annyian.  

Sajnos, a katolikus vallásban nagyon eltorzították a Mária-tiszteletet. 

Így két fókuszú lett sok ember vallásos élete. Ez egyáltalán nem okoz örömet 

Édesanyámnak. Az Ő leghőbb vágyai közé tartozik az, hogy Engem, Jézust, 

állítsatok életetek egyetlen fókuszába! 

 Mária kimondhatatlanul szeret benneteket, de nem azért, hogy elsősor-

ban Hozzá forduljatok, hanem azért, hogy Velem kapcsolatba kerüljetek! 

    Drága Gyermekem! Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2368. 

Kérdező: KI LEHET AZ ŐRANGYALOM? 

 1. A REIKI által segítek másokon. Helyes úton járok? 

 2. Rendezi akarom hivatalosan is kapcsolatomat. 

 3. Édesapán lehet az én őrangyalom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Feltétlenül helyes az, ha valaki a szolgáló szeretet útját járja! Azt 

azonban tudnod kell, hogy a jónál van jobb, a helyesnél van helyesebb. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ne légy soha megelégedve azzal, ha olyas-

miben engednek segíteni csupán, ami úgyis elmúlik. Ilyen pl. a testi gyógyí-

tás. A testi gyógyítás csak eszköz lehet arra, hogy rátérj a lényegre. A lényeg 

pedig a Velem való élő találkozás. Itt a Földön hitben, majd a földi élet után 

színről színre. Csak olyan gyógyulásnak van értelme, amely a felelősségtuda-

tot is növeli, tehát tudatosítja a meggyógyultban azt, hogy számadással tarto-

zik a gyógyulásáért. 



 19 

 2. Ebben a témában is azt tudom mondani, hogy nagyon okosan jársz 

el. Az Én Lelkem a REND Lelke! Isten és emberek előtt egyaránt RENDE-

ZETTÉ kell válnod! Így lesz a földi életed megfelelő ugródeszka a boldog és 

rendezett örökélet felé. 

 3. Édesapád kaphat engedélyt arra, hogy gyakran segítsen téged a lelki 

fejlődésed útján, de nem úgy, mint őrangyalod, hanem úgy, mint akit őran-

gyalod is megkér erre. Őrangyalok soha nem származnak a földi élet közvet-

len vérségi kapcsolatából. Ez nem von le semmit abból, hogy édesapáddal 

nem lehetnél, az ő halála után is, közvetlen kapcsolatban. Ő segíthet téged, 

ha az őrangyalod is jónak látja ezt. De jelenlegi őrangyalodnak neve: 

PERTINAX = MEGINGATHATATLAN. 

                      Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

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

2369. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 

 1. Isten gyermeke vagyok? 

 2. Álmomban szőlőt rendeztem. 

 3. A meditációimról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nemcsak gyermeke vagy Istennek, hanem  édes gyermeke! Neked is 

szól, amit többször olvashatsz a HANG-könyvekben: Nem úgy szeretlek, 

mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ezért van belőled EGY!  

 Drága Gyermekem! Soha ne kérdőjelezzétek meg az Én szeretetemet! 

Az Isten szeretete soha nem függeszthető fel! Még akkor is szeretlek benne-

teket, ha hűtlenek vagytok Istenhez, Hozzám, Jézushoz! Én annyira EGY va-

gyok az Atyával és a Szentlélekkel, hogy semmit nem csinálunk egymás nél-

kül! Isten hűsége tehát töretlen! Ez nem attól függ, hogy te vagy bárki méltó, 

vagy nem méltó erre! Nem azért szeretlek benneteket, mert jók vagytok, és 

nem azért vagy te sem édes gyermeke Istennek, mert te jó vagy, hanem azért, 

mert az Isten JÓ! Még az elkárhozottak is Isten jósága által léteznek! Szen-

vedéseiket saját maguk idézik elő maguknak! 

 2. Álmod nagyon pozitív. Ehhez nem kell külön magyarázat. Aki ál-

mában gyomlál, rendez, szépít, az a tudattalanjából olyan jelzést kap, amely 

benső értékeit díjazza! Adj hálát azért, hogy te nemcsak a felszínen élsz Ér-

tem, hanem lelked legmélyén is elfogadtál Engem! 

 3. A meditációk addig jók, amíg nem parttalanok! Az irányított meditá-

ciók azok, amelyek meg tudnak óvni benneteket az ártó erők zavaróállomá-

saitól! Ezeknek az ártó erőknek semmi sem szent! De tehetetlenek akkor, ha 
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kéritek angyalaimat, és már a meditáció előtt lelkileg pozitív irányba álltok 

be. Tehát, ha olyan célt tűztök ki magatok elé, amely Velem kapcsolatos. 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2370. 

Kérdező: KAPCSOLATAIMMAL GONDBAN VAGYOK 

 1. Jelen kapcsolatomat hogyan tudom rendezni? 

 2. Mivel segíthetem leendő gyermekemet? 

 3. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A múlt ismerete és a jövő tervezése mindig csak a jelen rendezése 

érdekében jöhet számításba. 

 Előző életedből azt hoztad magaddal javításra, amiről megállapíthatod, 

hogy a jelenben nyugtalanítja szívedet.  

Feltétlenül fontos számodra egy radikális megtérés! 

 Radikális megtérés alatt nem a részletekkel történő foglalkozást értem, 

hanem egy olyan komoly döntést, amely szerint egyszer s mindenkorra elha-

tározod, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt annyira 

komolyan gondolod, hogy azt a napot, amikor illő bűnbánatban ezt a döntést 

meghozod, a legnagyobb ünneppé nyilvánítod életedben, s ennek megfelelő-

en akár havonta is, de évente feltétlenül, mint újjászületésed napját, megün-

nepled! Mert ami a te részedről megtérés, az az Én részemről a Szentlélek ál-

tali újjászületésed. 

 Ha ez megtörtént - ez olyan, mint mikor kilövik a rakétát egy meghatá-

rozott cél irányában, - akkor ezután jönnek a részletek, vagyis a rendszeres 

pályamódosítások! 

 Amikor elhatároztad, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadí-

tódnak, akkor azt határoztad el, hogy át fogod alakítani gondolkodásodat.  

A pályamódosítás azt jelenti, hogy rendszeresen megvizsgálod lelkiis-

meretedet, vajon meddig jutottál a gondolkodás-átalakításban. Szinte napon-

ta meg kell vizsgálnod, hogy mire használtad fel az idődet és a szeretetedet. 

Vagyis, hogy mit tettél, és amit tettél, azt hogyan tetted. 

 Akkor jársz el okosan, ha már reggeli imáidban áldásomat kéred az el-

induló napra. 

 2. Ha elfogadod a fentieket, akkor már ajtót nyitottál Nekem arra, hogy 

megfelelően felkészítselek gyermeked fogadására. Én csak annak tudok ér-

demben segíteni, aki befogad Engem életébe. Engem pedig csak az fogad be, 

aki eldönti, hogy soha senkit nem helyez Elém az életében. 
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 3. Az első két pontban már megfeleltem e harmadikra is. 

 Drága Gyermekem! Médiumom már a 24-dik HANG-könyvet írja. Már 

régóta csak három kérdésre válaszolok. A ti érdeketekben teszem ezt. Ha el-

olvassátok az eddig megjelent könyveket, akkor három kérdés megválaszolá-

sánál többre már nincs is szükségetek. E könyveket azért íratom, hogy olvas-

sátok! Leíratni tudom értetek, de elolvasni nem tudom helyettetek! 

               Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2359. 

Kérdező: SÚLYOSAN VÉTETTEM, ÉS EZÉRT BŰNHŐDÖM 

 1. Vétkeztem Isten és magam ellen. 

 2. A házasság SZENT! 

HANG: "Drága Leányom! 

 1. Amiről  úgy gondolod, hogy azzal magad ellen vétettél, azért bőven 

meg is bűnhődtél. A bűnbánat jó, de a bűntudat nem jó! A bűnbánat annyit je-

lent, hogy valaki rájön arra, hogy kár volt tudatosan rosszat tennie. Ilyenkor 

bocsánatot kér Tőlem, és engedi, hogy szívében Én békét teremtsek. De el 

kell hinnie, hogy Én boldogan megbocsátok mindenkinek, bármilyen vétek 

nyomja is a lelkét. Aki tovább bűntudatban él, az nem hisz az Én végtelen 

szeretetemben, és lelke mélyén olyan nagyra tartja magát, hogy még Én, Jé-

zus, sem tudok segíteni rajta. Ez nem alázat! 

 Neked örülnöd kell, hogy Én akkor is szerettelek téged szívem egész 

szeretetével, amikor te úgy gondoltad, hogy hátat fordítasz nekem. Engem te 

csak azzal tudsz bántani, ha magadat bántod, mert Én nagyon szeretlek, és 

ezért fáj Nekem az, ha látom, hogy egy gyermekem árt magának. Nem Ne-

kem, hanem önmagának! Ha Nekem bárki is árthatna, akkor pokol lenne az 

életem. Márpedig az Én életem MENNYORSZÁG! És ezt a Mennyországot 

akarom a te szívedbe is beleteremteni. 

 2. Ami pedig a házasságot illeti, hát arról egy kicsit más a véleményem, 

mint a tiéd. Nem a házasság szent, hanem Én vagyok a szent! A házasság egy 

kemény és küzdelmes élet, amelyben nem is olyan könnyű hűségesnek ma-

radni Hozzám! 

 Bármennyire szereti valaki társát, amikor házasságra lép, később arra 

jön rá, hogy mást jobban tudott volna szeretni. De ez kísértés. Mindenkinek 

azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt él, mivel annak az árnyéka vetődik 

reá. 

 A házasság, akár nagyon, akár kicsit szereted társadat, elsősorban arra 

való, hogy helyes önismeretre jussatok, és ezáltal segítsétek egymást egyre 
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közelebb jutni Hozzám! Isten nem egymásra teremtett benneteket, hanem 

Önmagára! Ezzel tette nektek a legnagyobb jót! 

               Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!" 

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

2360. 

Kérdező: ELALSZOM AZ IMÁBAN. GÁTLÁSOS IS VAGYOK 

 1. Gyakran elalszom ima közben. 

 2. Van olyan, akivel nem tudok feloldódni. 

 3. Mit és hogyan tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha ima közben elalszol, az olyan, mint mikor egy gyermek édesany-

ja szívére hajtja fejét, és úgy alszik el. Ha ima közben elalszol, olyankor az 

Én szívemre hajtva fejedet alszol el. Ilyenkor nyugodt lehetsz, mert vigyá-

zom álmodat! 

 Gyakorold a párbeszédimát, mert nemcsak neked van mondanivalód 

Számomra, hanem Nekem is sok mondanivalóm van számodra! 

 2. A földi élet folyamat! Ha valaki figyeli a fű növését, akkor nem lát 

belőle semmit, bármily sokáig figyeli. De ha pár nap elteltével nézi meg, ak-

kor látja, hogy mekkorát növekedett. Így vagy te is lelked fejlődésével. Las-

san, de biztosan oldódnak le rólad bizonyos kötelékek, és szereteted akkor is 

növekszik, ha ezt magad nem veszed észre. Én látom ezt! Légy türelmes ma-

gadhoz! Higgy az Én benned végzett munkámban! Abban biztos lehetsz, 

hogy soha nem fáradok bele abba, hogy erősítselek szereteted elmélyítésében 

és kiáradásában. Amiről úgy érzed, hogy nem sikerült ma, az majd sikerülni 

fog holnap. És ha akkor sem, akkor majd azután, de sikerülni fog! A szeretet 

nem érzelem elsősorban, hanem jó akarat. Ezt ne feledd! 

 3. Legyen rendszeres reggeli és esti imád! Ha ezeket komolyan veszed, 

akkor ezek olyan keretet, olyan áldást biztosítanak lelked virágos kertjének, 

amely megóvja azt a kárt okozó betolakodóktól, és szemeket ad neked arra, 

hogy ebben a kertben, amely az Én kertem is, mivel te az Enyém vagy, meg-

felelően gyomlálni tudjuk azt, amit gyomlálnunk kell, és ápolni tudjuk azt, 

amit ápolnunk kell. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2361. 

Kérdező: FIAMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM. EGY MÉDIUMITÁSRÓL 

 1. Fiammal rossz viszonyban élek. 

 2. Egy asszony édesanyjától kapott médiumitást. 
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HANG: "Leányom! 

 1. Felnőtt ember képtelen arra, hogy egy másik felnőtt embert megne-

veljen. Veszekedéssel, terrorizálással semmire nem lehet jutni, ha valaki bol-

dog, békés életet akar. 

 Mivel fiad is, volt férjed is gyűlöl, amint írod, bizonyára te is olyan 

vagy, aki inkább törik, mint hajlik. Ez a tulajdonság nyilván se nem női, se 

nem anyai, se nem feleségi tulajdonság. Ez inkább uralkodói vonás. Senki 

nem szereti, ha uralkodni akarnak fölötte. Főleg az egészséges férfitermészet 

ágál ez ellen. A szolgáló szeretet valami egészen más!  

Amíg a legfontosabb probléma az, hogy kinek van igaza, addig Én nem 

tudok senkinek az életébe beleszólni. Ha valaki afelé tesz lépéseket, hogy ki-

ben van nagyobb szeretet, akkor jövök Én! 

 Drága Leányom! Sokszor kellene föltenned magadnak a kérdést, ami-

kor harcba keveredsz fiaddal vagy bárkivel: mi ez az örökkévalósághoz ké-

pest? Mert te az örökkévalóság gyermeke vagy, és a te életedben is csak az 

mondható igazi értéknek, ami érték az örökkévalóság mérlegén. Ahhoz, hogy 

ezt meg tudd tenni, meg kell tanulnod kilépni az igazság rendjéből, és megta-

lálni helyedet az irgalom rendjében. Boldogságodnak ez az ára! 

 2. Természetesen igaz lehet, hogy valaki médiumitást kap édesanyjától. 

Az viszont már nagyon kétséges, hogy egy olyan médium, akit nem Én vá-

lasztok, aki nem Tőlem részesül Lélekkeresztségben, tisztán tudna Engem ál-

lapotszerűen képviselni! Sőt! Nem is kétséges, mert egyszerűen nem tud 

ilyen lenni! Aki nem Általam lesz médium, az mondhat szépeket, jókat és 

igazakat, de tevékenységében mindig lesz valami rejtett csúsztatás, s ennek 

hosszú távon feltétlenül megjön a mérges gyümölcse.  

 Neked is, és mindenkinek, sokkal többet kellene foglalkoznotok az Én 

evangéliumaimmal, és tanácsot olyan emberektől kellene kérnetek, akik En-

gem valóban ismernek. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, és gyümölcseiről 

ismeritek meg azokat az embereket, akik az én médiumaim. Ezeket az embe-

reket az jellemzi, hogy szegények és boldogok. Emellett minden igyekezetük 

az, hogy embertársaikat úgy szeressék, ahogy Én szerettelek titeket.  

A senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 

gyakorlatilag szolgáló szeretet megélése mellett az építés, buzdítás és vigasz-

talás. Ez jellemzi azokat, akikben az Én Lelkem él és működik. Én mindig 

gondoskodom arról, hogy legyenek ilyenek. Ha nem lenne egy sem, akkor Is-

ten már nem tartaná létben e világot. A világot általuk tartja fenn Isten, hogy 

lehetőségetek legyen megjavulni. Lehetőségetek legyen megtalálni boldogsá-

gotokat. 
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Nagyon szeretlek, és szeretnék akadálytalanul élni benned! 

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2362. 

Kérdező: LAKÁS-  ÉS MUNKAHELYGONDOM VAN 

 1. Hogyan tudnék feljutni Pestre dolgozni és tanulni? 

 2. Hogyan szabaduljak meg félelmeimtől? 

 3. Fogok találkozni azzal, akiért imádkozom? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Én, Jézus, nem foglalkozom sem állásközvetítéssel, sem tanulmá-

nyok érdekében semmiféle felvételizéssel. Amivel foglalkozom, az az, hogy 

hogyan lehettek boldogok. Tehát a Velem való élő kapcsolat kialakítására tu-

dok adni minden kérdezőnek eligazító választ. A többi részletkérdés megol-

dása mindenkinek saját kötelessége. Ezért vagytok felelős személyek. 

 2. Meg kell békülnöd a halál gondolatával. Minden pillanat a jelen te-

metése, és a földi életben senkinek sincs semmi vesztenivalója, kivéve szí-

vének békéje. Csak erre kell vigyáznod. Erre pedig akkor vigyázol, ha Rám 

vigyázol földi életedben. A többi mind mellékes! 

 3. Nem mehetek bele olyan jövendölésekbe, amelyek több embernek 

szabad döntése alapján alakulnak ki. Bennem azért nem lehet csalódni, mert 

nem hitegetek senkit. Mindenkit a jelen megszentelésére buzdítok. Csak a je-

len van birtokotokban. Ha van rendszeres reggeli és esti imád, akkor feltétle-

nül meg fogsz kapni a földi életben mindent, amire a boldogságod érdekében 

szükséged van. 

 Kérlek szeretettel, ha valakinek levelet írsz, törekedj olvasható írással 

írni, mert nagyon fárasztó olvashatatlan levelet silabizálni. 

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2363. 

Kérdező: CIGARETTÁRÓL, DROGOKRÓL ÉS A HAMIS PRÓFÉTÁKRÓL   

 1. Kisebbségi érzéssel küzdök. 

 2. Honnan ismerhetők fel a hamis próféták? 

 3. A cigarettáról és a drogokról mi a véleményed? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden kisebbségi érzés mögött hiúsági komplexusok állnak. Neked 

bőven megvan az a képességed, amire szükséged van, de ez csak akkor tud 

zavartalanul működni benned, ha nem másokhoz méricskéled magadat, ha-

nem egyszerűen elkezded végezni a munkádat, függetlenül attól, hogy kinek 
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mi a véleménye róla. Neked nem produkálnod kell magadat, hanem tenned 

kell azt, amire képes vagy. Ne mások kedvéért, hanem az Én kedvemért tedd 

azt, amit teszel. Azt pedig hidd el, hogy nem tudsz olyan rosszul rajzolni, 

hogy Nekem ne tetszene! Nincs az az édesanya, akinek kisbabája bármilyen 

formátlan, ne lenne a világon a legszebb az ő szemében. Így vagyok Én is ve-

letek. Nekem olyan szemem van, hogy mindazt gyönyörűnek látom, amit va-

laki jó szándékkal tesz! Erre törekedj! Nekem tetszeni! 

 2. Ha egy próféta szegény, üldözött és boldog, az nem lehet hamis pró-

féta. Ehhez természetesen még hozzátartozik az is, hogy amit mond, az ne 

legyen ellentétben az Én evangéliumaimmal. Hang-médiumom teljesen meg-

felel e követelményeknek. Ha nem így lenne, akkor elöljárói már régen rá-

mutattak volna tévedéseire. Eddig az üldözésen, fenyegetésen kívül még 

másra nem vetemedtek vele szemben. 

 3. A cigarettázás megkötözöttség. Isten nem teremtett senkit cigarettá-

zásra. Amikor valaki rászokott erre, akkor vétkezett. Miután már szenvedély-

lyé vált, akkor már csak vergődik e megkötözöttségben az, aki dohányos. 

 A többi drog, amelyeket említesz, nemcsak megkötözöttséget, hanem 

jellemtorzulást is okoz. Tehát nemcsak bódít, hanem gyilkol is! A legkisebb 

mértékben sem megengedettek! Aki játszik ezekkel a drogokkal, azt a buta-

ságán kívül semmi nem menti! A legkisebb mértékű fogyasztása is az er-

kölcstelenség útján indítja el a fogyasztót. Tegyetek meg mindent, hogy távol 

maradjatok a drogok minden fajtájától! Ezek mind, a kábításuk révén, a pok-

lot nyitják meg élvezőik előtt! 

 Légy okos és óvatos! Higgy a benned lévő jelenlétemben!  

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2364.  

Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁBAN JÉZUS SZÓL MINDIG? 

 1. A párbeszédimában mindig Jézus szól hozzánk? 

 2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem, 

Jézustól jön. Ne zavarjon semmiféle elbizonytalanodás! Még abban is, aki 

nem szeret Engem, Én beszélek, ha olyan gondolatai vannak, amelyek építe-

nek, buzdítanak, vigasztalnak. Mindannak, ami jó, a forrása Én vagyok! A 

kettő között az a különbség, hogy aki tudja ezt, azt öröm tölti el, hogy Én 

benne élek, aki pedig nem hiszi, az nem tud örülni Nekem. 
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 Tehát nem kell semmiféle különleges módon kontrolláltatnod párbe-

szédimádat. Te magad bőven elég vagy erre. 

 2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem tör-

ténő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a 

kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni életedet. 

 Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának el-

mélyítését, kibontakozását. 

                 Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!" 

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

2365. 

Kérdező: HOGYAN KELL ISTENT SZÓLÍTANI? 

 1. Istent Jehovának kell szólítani? 

 2. A Jehova Tanúi bálványozzák a Bibliát? 

 3. Egy ösztön-álmomról kérek magyarázatot! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amikor a Bibliát írták, Isten nevét, JHVH-nak írták. Ezt JAHVE-nak 

mondották, majd később  Jehovának torzították. Magyarul e szó annyit je-

lent, hogy AKI VAN! Az Isten szó nem tulajdonfőnév! Ahány ember, annyi 

istenkép! E szó: AKI VAN!, nem szorítható semmiféle keretbe. 

 Én, Jézus, amikor megjelentem a nyilvánosság előtt, akkor kimondot-

tam Magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is, és azt is mondottam, 

hogy mielőtt Ábrahám lett, Én VAGYOK (JHVH, JAHVE)! Ezért meg is 

akartak kövezni. Az a társaság, amelyről te beszélsz, nem is meri ezt ponto-

san lefordítani, mert ez nem illik bele az általuk megszerkesztett skatulyába. 

Értelmetlen elírásnak tartják. Ezért így fordítják szavaimat: "Mielőtt Ábra-

hám lett, én voltam!" (János 8;58). Pedig Én és a körülöttem állók is nagyon 

jól tudták, hogy miért mondottam úgy, ahogy mondottam, és tudatállapotuk 

alapján jogosnak vélték, hogy megkövezzenek. 

 A Jehova Tanúinak számot kell adniuk minden évben, hogy hányszor 

próbálták eladni portékájukat, s bizony, egyik sem akar lemaradni a másiktól! 

A buzgalmuk dicséretre méltó! Én a hamis sáfárt is megdicsértem okosságá-

ért (Lukács 16;8)! Ezeket buzgalmukért dicsérem meg! Azok, akik jó szán-

dékúak közöttük, csak korlátoltak, tehát hiányzik belőlük a megfelelő nyi-

tottság, nagyon közel állnak szívemhez! Igen, mert a földi, mulandó értékek 

gyarapítása helyett valami mást, valami olyan szellemi kincseket keresnek, 

amely kincsek nem vezetnek háborúkhoz! Bár vezetőik óriási vagyonnal 

rendelkeznek Amerikában. De ez a te egyházad vezetőiről is elmondható! Ők 

valóban komolyan veszik a NE ÖLJ! parancsot! És ez javukra tudódik be! 
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Bár e téren is torzítanak az embervérrel kapcsolatban. Haragudnod semmi-

képpen nem szabad rájuk! 

 2. Valóban bálványimádók ezek az emberek, mert a Bibliát összekeve-

rik az Istennel. (Közöttetek is rengeteg a bálványimádó!) Meg sem értik, 

hogy a betű öl (2Kor 3;6), és azokat a szavaimat is kimagyarázzák, hogy ne 

járjatok házról házra (Lukács 10;7)! De legalább szívvel-lélekkel teszik, amit 

jónak látnak! 

 Csak azt tudom ajánlani neked, hogy fölösleges időtöltés számodra az, 

amit velük töltesz. De ha szíved vonzódik hozzájuk, ám legyen. Én minden 

gyermekemnek csak azt mondhatom, hogy sajnos, ne menjenek közéjük. 

Azért sajnos, mert általában ők jobban szeretik az általuk elgondolt Istent, 

mint ti Engem, és azért nem ajánlom, mert nincs igazuk! Ezzel el is mond-

tam mindent velük kapcsolatban. 

 3. Ami pedig az álmodat illeti, az egy olyan benső szorongást jelez, 

amelynek forrása valami olyasmi, amit méltatlannak tartasz kifelé megmu-

tatni. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2366. 

Kérdező: EGY AGGÓDÓ ÉDESANYA KÉRDEZ 

 Aggódó édesanya távollevő fiáról kérdez. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, így áttételesen, nem mondhatok semmit fiadról, mert bármit 

mondanék, az vagy közhelynek hangzana, vagy lehetőséget adna sok félreér-

tésre. Csak akkor, ha ő kérdez, és egy meghatározott helyzetkép alapján tu-

dok érdemben válaszolni. Ha nem látja szíve békéjének biztosítását, ennek 

hogyanját el tudom mondani neki. 

 Neked viszont van mondanivalóm! Az a szeretet, amely fiadért való 

aggódásodnak alapja, hiányolja azt a hitet, amely megerősítene téged abban, 

hogy a te gyermeked az Én gyermekem is. Sőt, miután már felnőtt, sokkal 

jobban az Én gyermekem, mint a tiéd. Te már nem vagy az ő gondviselője, 

de Én igen! És hidd el, hogy Nálam jobb gondviselő nem létezik! 

 Ne aggódj hát, hanem tégy meg mindent, hogy megértesd magaddal a 

következőket: a/ Sem jobb, sem rosszabb nem lesz gyermeked sorsa a te ag-

godalmaskodásod által, de te felőrlődhetsz benne. b/ Én mérhetetlenül job-

ban szeretem gyermekedet, mint te. c/ Az Istent szeretőknek minden a javára 

válik! 
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Drága Gyermekem! Számodra nem lehet fontosabb annál, hogy szí-

vedben az Én jelenlétemet biztosítsd, tehát az, hogy szíved békéjére vigyázz! 

Ennek első lépése az, hogy ne kívülről várj megoldást a magad számára, ha-

nem belülről. Ha Istent az tenné boldoggá, hogy gyermekeinek milyen a sor-

suk, akkor pokol lenne az élete. Márpedig Isten maga a Mennyország! Sen-

kinek, tehát egyetlen anyának sem szabad aggódnia gyermekéért, ha az már 

felnőtt, és saját sorsáért felel. Az természetesen fájhat, ha azt látod, hogy 

gyermeked rosszat tesz önmagának, de ez egészen más, mint az aggódás. 

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2367. 

Kérdező: LEGFŐBB KAPCSOLATAIMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT 

 1. A férjemmel való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

 2. A fiammal való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

 3. Mi az életcélom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Minden kapcsolatod alapja a Velem megélt kapcsolatod. Csak akkor 

tudod megfelelő helyen látni magadat, ha ebből az alapból kiindulva méred 

föl magadat. 

 1. Minden párkapcsolatnak kettős célja és feladata van. Az egyik az, 

hogy tükrök legyetek egymásnak. Helyes önismeretre csak az tud jutni, aki-

nek van lehetősége arra, hogy környezetének tükrében meglássa önmagát. E 

téren az első kísértés az, hogy minden olyan vonásotokat, amelyek nem ked-

veznek hiúságotoknak, a tükörnek tulajdonítjátok. 

 Ha legyőzöd e kísértést, akkor jön a második lépés, vagyis az, hogy a 

valós helyzetből kiindulva hogyan tudsz közelebb kerülni Hozzám. Mert a 

párkapcsolat másik célja és feladata az, hogy Hozzám segítsen közelebb. 

 Ha azt éled meg, hogy párkapcsolatod megromlott, ez nem a legna-

gyobb tragédia. Van olyan eset, amikor éppen a megromlott párkapcsolat ál-

tal nyílik meg valamelyiknek a szeme arra, hogy meg kellene térnie! Amit ti 

jó házasságnak neveztek, az legtöbbször nem boldogság, hanem bódultság. 

Ez tart mindaddig, amíg rá nem jöttök arra, hogy ember embert a szó legtisz-

tább értelmében nem tehet boldoggá, mert Isten nem egymásra, hanem Ön-

magára teremtett benneteket. Ez nem önzés részéről, hanem a legnagyobb 

kegy!  

Az a tény, hogy valaki jól érzi magát, az nem tartozik a boldogság lé-

nyegéhez. Ez a bódultság lényegéhez tartozik. Természetesen érezheti jól 

magát az is, aki boldog, de ez mellékes, mert boldog lehet az is, akit üldöz-
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nek, aki sír, tehát az is, akit bántanak. Igen, mert ettől még hordozhat bárki 

magában benső békét, ami a boldogság másik neve. 

 A férjeddel való kapcsolatodban tehát a döntő annak meglátása, hogy 

az önismeretre és a Velem szorosabbá váló kapcsolatra kell tenned a hang-

súlyt. Ezzel megtetted az, amit megtehettél. A többi a már boldogságod lé-

nyegét nem érinti. 

 Ha te megtértél, akkor mindent megtettél. Ha társad nem tér meg, ez 

lehet nagy fájdalom forrása, de ilyen esetben az Én erőm a te erőd is! Ilyen-

kor társad feltétlen boldogtalan még akkor is, ha jól érzi magát, tehát ha bó-

dult. Olyat soha nem ígértem senkinek, hogy boldog lesz, ha párja is boldog 

lesz. Amint jaj volna Istennek, ha mások boldogságától függne a saját bol-

dogsága, úgy jaj annak az istenképű embernek, aki azt szuggerálja be magá-

nak, hogy az ő boldogsága másnak a boldogságától függ! 

 2. Fiadat akkor szereted jól, ha Értem szereted őt. Tehát vele szemben 

is meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni. Nem ő az istened! Tehát 

semmiképpen sem kerülhet első helyre az életedben, mert ha igen, akkor bál-

ványimádó leszel.  

Engem kell abszolút első helyre tenned magadban, tehát úgy kell kiala-

kítanod Velem a kapcsolatodat, hogy nincs második. Mindennap Tőlem kell 

megkérdezned,  hogy mire kell felhasználnod idődet és szeretetedet. Vagyis 

azt, hogy mit kell tenned, és amit teszel, azt hogyan kell tenned. Gyermeked 

az Én gyermekem, és amíg nem önálló, addig a te gondoskodásodra szorul. 

De ő nem birtokod neked. Nem terád teremtődött ő sem, hanem Istenre. 

 3. Életed célja tehát a Velem való élő kapcsolat, amelynek elsősorban 

gondolatban kell megnyilvánulnia számodra, tehát imáidban. Ha pedig szí-

ved úgy látja jónak, akkor ennek szóban is meg kell nyilvánulnia mások 

előtt, tehát tanúságot kell tudnod tenned arról, hogy egymáshoz tartozunk. A 

megbocsátó, szolgáló szeretet pedig az a gyakorlati terület, ahol feltétlenül 

külsőleg is érvényre jut az, hogy Velem kapcsolatban vagy. A lámpát és az 

égő gyertyát nem lehet véka alá rejteni. Az a szeretet, amelynek nincs külső 

megnyilvánulása, az nem-létező szeretet! 

              Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2368. 

Kérdező: MI BIZTOSÍTJA FEJLŐDÉSEMET? 

 1. Az Igeliturgia alapján olvasom a Zsid. levél 8;13. részt. 

 2. Mit kell tennem fejlődésem érdekében? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Az egész Biblia sugalmazott könyv. De a sugalmazottság nem szóról 

szóra diktálást jelent, hanem a sugalmazott személy adottságaival úgy műkö-

dik együtt a Sugalmazó, hogy a leírt szöveget a sugalmazott is teljesen magá-

énak mondhatja. 

 Isten valóságot közöl, amikor sugalmaz, és nem mondatokat. A belül 

megélt, meghallott valóságot a sugalmazott saját tudatában mondatokká tör-

deli. Így kerül aztán az Istentől sugalmazott valóság az olvasó elé. 

 Azért fontos rangsorolni a Bibliában, mert az Isten által kapott valósá-

got az Én tudatom tudta a legtökéletesebben mondatokba foglalni, de még ez 

is gyarló mása annak, amit majd a színről színre történő találkozásban át fog-

tok élni! 

 A Szentírásnak tehát minden része alkalmas arra, hogy építsen, buzdít-

son és vigasztaljon benneteket, ha megfelelő hozzáállással olvassátok. 

 2. Ha a reggeli és az esti imádat főleg párbeszédima formájában vég-

zed, akkor naprakész információkat tudok adni lelki fejlődésed érdekében. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2369. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 

 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot: Egy liftben voltam, 

    majd kiszálltam, de följebb, mint kellett volna, s én akadályba  

     ütköztem. Majd egy tanteremben hirtelen hosszú lett a hajam. 

 2. Hormonzavaraim vannak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Álmod arról tudósít, hogy vágyaid túlnőnek adottságaidon. Nem a 

képességeiden, hanem a külső adottságaidon. Hajad azt az értelmi erőfeszí-

tést szimbolizálja, ami által ura akarsz lenni külső adottságaidnak is a Föl-

dön. Álmod tehát a lényeget illetően pozitív jelzés arra, hogy fejlődni akarsz, 

s ugyanakkor ennek érdekében uralni akarod külső adottságaidat. 

 2. Amit a hormonzavaraidról írsz, az elsődlegesen semmiképpen sem 

orvosi ügy. Egész életviteled valamiképpen nőietlenségre állt át, és ennek 

természetes következménye az, amit leírsz. Álmod is lényegében erről a ben-

ső vergődésedről beszél. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2370. 

Kérdező. MI VAN ELHUNYT KISLÁNYOMMAL? 

 1. Soha nem álmodom halott kislányommal. Miért? 
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 2. Nem bírom elhagyni a gyászruhát. 

 2. Imáimban elkalandoznak gondolataim a gyermekemhez. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kislányod nagyon jó helyen van. Ha tudnád, hogy mennyi bajtól 

szabadult meg azáltal, hogy elhagyta a Földet, akkor nem bánkódnál, hanem 

hálát adnál azért, hogy oly fiatalon kiérdemelte azt, amit mások sok évtized 

alatt sem érnek el. Nem voltál te rossz anya, de neki előbb járt le a földi élet 

próbatétele, mint legtöbb hasonló korú társának. Ezzel ő nagyon jól járt! 

 Ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, akkor éppen a te érdekedben nem 

álmodhatsz vele. 

 2. Az nem jó, hogy nem tudod magadat túltenni azon, hogy leányod 

végre elérkezett igazi hazájába, Isten boldog országába. Lányodnak is örömet 

okoznál, ha tudnál örülni az ő békéjének, boldogságának. A földi élet méltat-

lan volt rá tovább! Neked hited gyengesége okoz fájdalmat, s nem az, hogy ő 

már elment, ő már boldog. A temetőben lehet szépen emlékezni, de megerő-

södni hitben nem a temetőben lehet, hanem a hálaadó imádságokban. 

 3. Ne csak kötött imákat mondj, hanem adj hálát saját szavaiddal min-

den olyan jóért, ami eszedbe jut. Minél többször teszed ezt, annál több lesz 

az, amit meglátsz az Isten jóságából. 

 Én, Jézus, öröktől fogva szeretlek téged, és ezt egész életemmel be is 

bizonyítottam. Anyám, Mária, ma is arra kér benneteket, hogy olyan imádsá-

gos legyen az életetek, amely áldást jelent környezetetekre is! 

 Ha nem engeded el gyermekedet, akkor bálványimádó lesz belőled, és 

akkor az is megtörténhet, hogy halálod után sem találkozhatsz gyermekeddel 

nagyon sokáig! 

 Foglald le magadat olyan szolgáló szeretettel, amire képes vagy, amire 

lehetőséged nyílik. 

   Bízzál jobban Bennem! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2371. 

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

 1. Újjászülettem-e? 

 2. Űzhetek el rossz szellemeket? 

 3. Lélekkeresztségben részesülhetek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt jó 

többször is felelevenítened magadban. Határozz meg egy általad kedves na-

pot, amelyben felszítod magadban azt, hogy befogadsz Engem szívedbe. Ezt 
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nevezd ki újjászületésed napjának, és rendszeresen ünnepeld ezt meg! Igen, 

mert a te részedről újjászületésednek ez a feltétele. A többit bízd a Szentlé-

lekre, aki akkor és úgy fogja éreztetni veled újjászületésed valóságát, amikor 

és ahogy Ő ezt jónak látja. 

 2. Nemcsak űzhetsz, de kell is űznöd rossz szellemeket. De ebből nem 

szabad sportot csinálni. Az nem jó, ha sokat foglalkoztok a gonosz lelkekkel. 

Az a jó, ha Velem és egymással foglalkoztok szeretetben sokat. De néha ke-

ményen el kell zavarnod azokat az ártó erőket, akik azt akarják, azért foglal-

koznak veled, hogy te velük foglalkozzál. 

 3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélek-

keresztség tanúságtevésre buzdít. Az, amit te halandzsa éneklésnek mondasz, 

az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved imá-

jaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. De 

az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a 

Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat. 

 Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG KEGYELMÉVEL!" 

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

2372. 

Kérdező: KEVÉS AZ IDŐM! 

 1. Mi a feladatom? 

 2. Kevés időmet hogyan tudom legjobban felhasználni? 

 3. Meg tudnak bocsátani a halottak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. 2. Az első két kérdésedre ugyanazt a tanácsot tudom adni. 

Mivel mindig az a feladatod, amit itt és most el kell végezned, és mivel 

idődet akkor használod fel legjobban, ha megteszed itt és most, amit meg 

kell tenned, ezért  legdöntőbb számodra a REGGELI IMA! 

A reggeli imádban kell az Én jelenlétemben átgondolnod, hogy mit és 

hogyan kell tenned az előtted álló napon ahhoz, hogy halálod óráján öröm-

mel tudj visszagondolni erre a napra. Mert ez a döntő! Amint csak a Napon 

lehet meglátni mindennek a valódi színét, úgy minden cselekedet valódi ér-

tékét csak az örökkévalóság mérlegén lehet helyesen felismerni. Tehát: ' Mi 

ez az örökkévalósághoz képest?' Ez az a vizsga-kérdés, amely egyben le is 

osztályozza cselekedeteiteket! 

2. Halálon innen és halálon túl, mindenki önmaga dönt, hogy mit te-

gyen. Azok a halottak, akik nem tudnak megbocsátani másoknak, a legna-

gyobb ellenségeik önmaguknak. A megbocsátásnál nem érdekes az, hogy ki-

nek kell megbocsátani. Ha valaki megbánta rossz tettét, annak akár megbo-
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csátanak, akár nem, boldog, mert Én élek szívében. De aki nem bocsát meg, 

az akkor is boldogtalan, ha bocsánatot kérnek tőle! Csak olyankor van értel-

me a bocsánatkérésnek, amikor te nyugtalan vagy addig, amíg bocsánatot 

nem kértél. De ha ezt megtetted, akár itt él az illető a Földön, akár már elköl-

tözött a másvilágra, akkor nyugodt lehetsz, mert megtetted azt, amit lelked 

érdeke megkívánt. Ilyen értelemben is igaz, hogy senki nem segíthet lelkileg 

másokon, csak önmagán, tehát önmagatokért feleltek! 

Leveled többi gondolatával kapcsolatban arra hívom fel figyelmedet, 

hogy boldogítani csak Isten tudja teremtményeit! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2373. 

Kérdező:  EGY  ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT 

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Álmomban egy temp-

lomban ragyogó, lüktető sárga fény járt át, és csodálatosan feltöltött 

erővel ébredtem. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Álmaitok, többek között, két nagy lehetőséggel  rendelkeznek. Az 

egyik az, hogy nagyon mélyen és tartósan be tudja építeni és rendezni tudja 

lelketekben az ébrenlétben kapott benyomásokat. A másik lehetőség az, hogy 

más dimenziók hatással tudnak lenni rátok, amennyiben ez szándékotokkal 

valamiképpen megegyezik, illetve amennyiben érdeklődést tud kiváltani be-

lőletek. 

 Ti szinte mérhetetlenül több energiával rendelkeztek, mint amennyit ál-

talában ébrenlétben aktualizáltok. Ha szándékotok tiszta, akkor angyalaim fel 

tudják használni az álmotoknak e lehetőségét arra, hogy meglendítsék benne-

tek azokat az energiákat, amelyek előbbre tudnak vinni benneteket a szerető 

szolgálat kibontakoztatásának útján. 

 Álmodban tehát az égiek segítettek abban, hogy merj vállalni több és 

nagyobb áldozatot, mint amennyit eddig vállaltál. Igen, mert képes vagy erre! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2374. 

Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK 

 1. Allergiás vagyok. 

 2. Aggódom anyagi helyzetünk miatt. 

 3. A Hit gyülekezetébe járok, ahol sok jó és sok tilos van. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Minden bajod és problémád lelki eredetű, és gyógyulásod mértéke 

attól függ, hogy mennyire válsz lelkileg szabaddá. 

 A szabadságra vezető út nem gyülekezetekben található meg, hanem 

Bennem, Jézusban. Én ott vagyok az említett gyülekezetben is, és ott vagyok 

minden olyan találkozásban, amely az Én nevemben jött össze. De ott va-

gyok a szívedben is, és ez utóbbi mindennél fontosabb kell hogy legyen szá-

modra! Igen, mert kevesebb zavaróállomást kell kiszűrnöd, ha biztosítasz 

magadnak naponta bizonyos időt arra, hogy Velem beszélgess, mintha bármi-

lyen gyülekezetben várnád a csodát. A gyülekezetekben nemcsak Én vagyok 

jelen, hanem nagyon sok ártó erő is jelen van! A legtökéletesebb gyülekeze-

tekben is valamiképpen kívülről érnek hatások, s ezek könnyebben bódíta-

nak, mint boldogítanak.  

Te magad vagy Isten csodája, és arra kellene törekedned, hogy belül Is-

ten csodálója légy! Benned élek boldogító módon, és neked mindent el kell 

követned azért, hogy ennek az igazságnak érvényt szerezz, vagyis elhidd! A 

hit gyakorlótere a próbálkozás! Tégy úgy, mintha elhinnéd, amit hinni 

akarsz! Ez nem önámítás, hanem próbálkozás arra, hogy hitből élővé válj! 

Ne méricskéld, hogy mennyi ideig kell próbálkoznod! A földi életet éppen 

azért hívják próbaidőnek, mert próbálkozásokra való. A hit, a remény próbál-

kozásaira. Szeretetet azért nem mondok, mert az nem próbálkozás kérdése. A 

szeretet jóakarat kérdése. 

Allergiád csökkenése, megszűnése valóban azáltal valósul, ha hited 

szárnyait próbálgatod. 

 2. Anyagi gondjaid enyhítése is, mint burkoltan említettem, hit kérdése. 

Olvasd el többször is a Máté 6;25-34 részt. Szívemből beszéltem akkor,  és 

neked is mondottam e részt! 

 3. Azokat a gyógyításokat, amelyeket REIKI és egyéb módszerekkel 

szeretettel végeztek, nemcsak nem ítélem el, hanem egyenesen áldásom hor-

dozóinak jelentem ki. Az a lélek, aki szabad, az tudja, hogy neki minden 

szabad, de azt is tudja, hogy nem minden használ. Az viszont fontos, hogy ne 

más mondja meg neked döntően, hogy neked mi használ. Ezt csak neked van 

jogod felelősséggel megállapítanod! Mások tanácsot adhatnak, de az Én 

gyermekeim a SZABADSÁG lelkét kapták, és nem a szolgaság lelkét! Fölöt-

ted egy vallási vezető sem uralkodhat! Ne engedd, hogy bárki is lelkedet 

megnyomorítsa! Ne félj a SZABADSÁGTÓL! Vagyis attól, hogy minden 

külső (körülötted élő emberek, körülmények) és belső (test kívánsága, sze-

mek kívánsága, élet kevélysége) kényszer ellenére is tudd tenni a meglátott 
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JÓT! Ne hódolj be egyetlen gyülekezetnek sem. Csak azt fogadd el, ami szí-

vedben jótékony visszhangra talál benned.  

 Hozzám jöjjetek, ha fáradtak és agyonhajszoltak vagytok. Aki nem ta-

lál meg Engem önmagában, az játékszerévé, sőt fejős tehenévé válik gyüle-

kezetének. Vagyis nem felhasználják, hanem előbb-utóbb kihasználják. Aki 

Engem megtalál, az át tudja venni Tőlem az Én békémet, amelyet nem úgy 

adok, ahogy a világ adja, tehát nem kívülről és engedelmességet követelve, 

hanem belülről és szabadságot biztosítva. 

 Nagyon szeretlek! Bízzál Bennem, vagyis foglalkozzál Velem! Főleg a 

dicsőítő imáid által tudok sokat alakítani rajtad, hogy mielőbb testileg egész-

séges, lelkileg békés, harmonikus légy. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2375. 

Kérdező: NEHÉZ ANYÓSOMAT SZERETNI 

 1. Egyszer megfutamodtam az élettől. 

 2. Imádkozom, hogy gyermekeim jó házasságban éljenek. 

 3. Nehéz anyósomat szeretni. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Körülményeid nem tőled függnek. Nem tőled függ, hogy más ember 

mit csinál. Nem függ tőled a CÉL sem, ami felé haladnod kell. Tehát nem tő-

led függ, hogy ki, mi okozhat kívülről szívedben békét. Ami tőled függ, az 

az, hogy rendszeres szellemi munkával magadnak kell rálátnod arra, hogy ki-

ért, miért adhatsz hálát Istennek. Mérhetetlen sok ilyen van, de te alig látsz 

meg ezekből valamit. 

 Az életed olyan, amilyennek látod. Tőled függ, hogy milyennek látod! 

Hiába van benned Isten boldogító módon (mert így van benned is, ha ember 

vagy), ha ezt nem látod meg. 

 Szívesen segítek tisztogatni benső szemeidet, de csak veled, és nem he-

lyetted! 

 2. Fontosabb azért imádkoznod, hogy te akkor is boldog légy, ha gyer-

mekeid bármilyen házasságot kötnek. Meg kell tanulnod, hogy a te benső 

békéd, boldogságod nem rajtad kívüli események függvénye! Amíg ezt nem 

érted meg, addig nincs lehetőség számodra a lelki fejlődés útján előrehalad-

ni! Ha ezt nem érted meg, akkor pótcselekvés minden vallásos ténykedésed! 

Te a Földre azért születtél, hogy te boldog légy! Gyermekeid sem azért szü-

lettek, hogy te meg légy elégedve életükkel, hanem azért, hogy ők boldogok 

legyenek. Ez nekik is, csakúgy, mint neked, szemlélet kérdése. 
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 3. Szeretni annyi, mint jót akarni. Ez mindenkivel szemben kötelez. Az 

érzelmi jó érzés nem tartozik a szeretet lényegéhez, sőt egyáltalán nem tarto-

zik a szeretethez. Jó, ha van, de jó úgy is, ha nincs! A lényeget semmiképpen 

sem érinti! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2376. 

Kérdező: SZABAD ÁLLATOT ÖLNI? 

 1. Szabad-e állatot ölni önvédelemből vagy mások védelmére? 

 2. Jól döntöttem, hogy nem tagadtam meg a REIKIT-t? 

 3. Vannak-e különböző böjtök? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nemcsak  önvédelemből és mások védelmére lehet állatot ölni! Soha 

egyetlen szóval sem szóltam egy szót sem az állatok védelmében!  

 Az állat az emberalatti világhoz tartozik, s mint ilyen, az ember min-

dent megtehet velük, amit észszerűnek tart. Kísérletezhet rajtuk, velük, me-

geheti azokat, és ha úgy látja jónak, irthatja is, ha zavarja létük az ember jó-

zan érdekeit. 

 Megtéveszt benneteket az, hogy a magatokban értékesnek tartott tulaj-

donságokat gyakran tökéletesebben látjátok az állatokban megvalósulni, mint 

magatokban. Nagy tévedésben vagytok, ha úgy gondoljátok, hogy tulajdon-

ságaitok által vagytok emberek. Nem. Isten által vagytok emberek. Istenké-

pűségetek által vagytok emberek!  

Az állat tulajdonságai az ön- és fajfenntartás ösztönpárnak vannak alá-

vetve. Ez természetesen megvan az emberben is. A faj- és önfenntartás ösz-

tönének megszűntével az állat élete értelmetlenné válik. Ezért nincs örök éle-

te. Az embernél ez az ösztönpár inkább teher, semmint eszményi itt a Földön. 

Ez azért van így, mert az ember boldogsága nincs, nem lehet ezekhez kötve. 

Ezért szükségszerű, hogy az embernek legyen örök élete! Boldogságról a szó 

igazi értelmében csak ott lehet szó, ahol nincs vége az örök jóban, szépben, 

igazban megélt életnek. 

 2. Nagyon jól döntöttél, amikor nem mondtál le azokról a csodálatos 

lehetőségekről, amelyeket Én a ti korotokban elétek tárok! 

 Valamikor azt mondottam, hogy az enyéim majd még nagyobb dogokat 

is fognak cselekedni, mint amit Én tettem!  

Amikor egy társaság azt képviseli, hogy akkor szabad, ha mindent, 

amit nem ismer, tilt, akkor az a társaság egy üvöltő ellentmondást képvisel. 

Nem a tiltás által, hanem a nyitás által lesz szabad valaki! A bármilyen irány-
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ban lezárt emberek nem ismernek sem Engem, sem az Atyát. Isten lényegé-

hez a nyitottság tarozik. A teremtés, a megváltás, a Lélek eljövetele, ezek 

mind Isten nyitottságának egy-egy megnyilvánulásai! 

3. Vannak különböző böjtök, ha böjt alatt valami állapotszerű önmeg-

tagadást, áldozatvállalást értesz. Van szó-böjt, ha egy-egy nap csak akkor be-

szélsz, ha kérdeznek. Van hallgatás-böjt, amikor vállalod, hogy rádiót, zenét 

egy ideig nem hallgatsz. Van szem-böjt, amikor egy meghatározott időre nem 

nézel tévét, stb. 

A böjtnek önmagában nincs értelme. A böjtnek erkölcsi értéket a CÉL 

ad, amiért vállalod a böjtöt. 

                      Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2377. 

Kérdező: SZERETNÉNK MEGGYÓGYULNI! 

 Öregek, betegek vagyunk. Van reményünk a gyógyulásra? 

HANG: "Drága Gyermekeim!  

 Én, Jézus, ma sem tudok mást mondani nektek, mint mondottam akkor, 

amikor emberalakban közöttetek jártam. Ti akkor is azt kívántátok Tőlem, 

gyógyítsam betegeiteket, Én pedig állandóan azt hajtogattam, hogy elsősor-

ban ne egészségesek akarjatok lenni, hanem boldogok! Aztán, ha boldogok 

lesztek, akkor már lehettek egészségesek is és betegek is, ez akkor már nem 

érinti a lényeget. 

 Boldogságotoknak nem megvalósítására, hanem meglátására kell töre-

kednetek! Isten mindenkiben boldogító módon van jelen. Van olyan, aki ezt 

meglátja, és van olyan, aki ezt nem látja meg. 

 Bármennyi pénz is van valakinek a zsebében, ha nem veszi észre, ha 

nem tud róla, akkor számára annyi, mintha nem is lenne pénze. Így vagytok a 

boldogságotokkal is. Hiába van bennetek Isten boldogító módon, ha ezt nem 

veszitek észre, mert Istennek ez a jelenléte csak akkor tud boldogítani, ha lá-

tás, tehát szemléletváltás történik bennetek. 

 Megértem, hogy egészségesek akartok lenni hatvan év után is, de nek-

tek is meg kell értenetek, hogy általában nem egészségesen szoktak meghalni 

az emberek. Márpedig kivétel nélkül minden ember halálra ítélt ember, és 

bármikor jönnek a bajok, betegségek, akár a halál is, mindaddig, amíg Isten 

boldogító jelenlétét nem veszitek észre magatokban, rosszkor jönnek ezek a 

bajok. 

 Mivel fiatalabbak már nem lesztek, csak idősebbek, ezért arra kérlek 

benneteket, hogy próbáljátok elhinni azt, amit az előbb mondottam. Vagyis 
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azt, hogy a boldogságotok nem egészség kérdése, hanem látás kérdése. Lehet 

valaki egészségesen is boldogtalan, és lehet valaki betegen is boldog! Am-

ennyire át tudja valaki élni, hogy a Mennyország van a szívében, annyira 

boldog. Amennyire külső dolgoktól várja, akár testi egészségétől is a boldo-

gulását, feltétlenül csalódni fog, boldogtalan marad. 

 Bennetek élek, és mérhetetlen szeretetemmel szeretném átadni nektek 

az Én békémet! De átadni csak annak tudom, aki ezt hittel átveszi Tőlem. 

 Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2378. 

Kérdező: EGY LÁTOMÁSRÓL ÉS EGY MAGATARTÁSRÓL 

 1. Egy látomásról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Képességeimet helyesen alkalmazom? 

 3. Kell-e változtatnom eddigi gondolkodásomon? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A fát gyümölcséről lehet megismerni, és nem az árnyékáról. Ha egy 

látomás, legyen az akármilyen fájdalmas is, Hozzám hoz közelebb, akkor 

annak a forrása Én vagyok. Kivitelezői lehetnek angyalok, szentek, emberek, 

sőt még maga az ördög is, mivel az Istent szeretőknek minden a javára válik. 

 2. Adottságaid alkalmazása tőled függ, de a CÉL és az IRÁNY nem! A 

CÉL az az élet, amelyet egyetlen úton lehet csak elérni. Ezzel az egyetlen út-

tal Én azonosítottam Magamat! Én vagyok az ÚT! Tehát az a szolgáló szere-

tet, az a megbocsátó irgalom, amelyhez az eszközöket neked kell képessége-

id alapján alkalmaznod. Erre naponta kell ráhangolódnod, és naponta kell 

megvalósítanod az úton járást úgy, hogy szíved békéjét ne csak te, hanem 

környezeted is észrevegye. 

 3. Feltétlenül készen kell lenned arra, hogy a benned lévő szeretet fejő-

dése, kibontakozása érdekében változtatni tudj gondolkodásodon. Megfelelő 

rugalmasság nélkül nincs lelki fejlődés. Ez nem elvtelenséget jelent, hanem 

készséget arra, hogy le tudd váltani bármikor a jót jobbra. E nélkül fejlődni 

nem lehet! 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

2379. 

Kérdező: JÉZUS GYŰLÖLETRE IS TANÍTOTT? 

 1. Gyűlölnünk kell Jézusért szeretteinket? 

 2. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

 3. Védőszentem szent Filoména. 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Szó sincs semmiféle érzelmi, akarati gyűlöletről. Arról van szó, hogy 

amennyiben akadály a vérkapcsolat abban, hogy Engem kövessetek, azt el 

kell utasítanotok. A gyűlölni szónak tartalma az ilyen elutasítás is. 

 Azt viszont tudnod kell, hogy a vérkapcsolat olyan megkötözöttséget 

jelent a legtöbb embernél, amely valóban akadálya a Velem való kapcsolat-

nak. A vérkapcsolat igényli a legradikálisabb hátat fordítást, mert a legradiká-

lisabb kötelékkel képes akadályozni benneteket abban, hogy szabaddá válja-

tok. Ezt a radikális döntést a vérkapcsolat ellen nem fejezhettem ki jobb szó-

val, mint ezzel: Értem meg kell tanulnotok még gyűlölni is a vérkapcsolatot. 

 2. Szólítsd őrangyalodat  tetszésed szerint. Nincs szükséged arra, hogy 

külön névvel illesd őt. 

 3. Okos dolog, ha egy égi lényt kitüntettek különleges szeretettel. Az 

általad kiválasztott szent pontosan abban tud melléd állni és segítségedre 

lenni, amire a róla szóló könyvből következtetni tudsz. 

 Amit egyházközséged gondjairól írsz, sajnos nem egyedi eset. Körül-

ményeitek rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy ne magatokon kívül 

keressétek lelketek nyugalmát, hanem önmagatokban. Azok az úgynevezett 

lelkipásztorok, akik az Én nevemben Ellenem dolgoznak, tehát szeretetlenek, 

rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy ne egyházakon keresztül akar-

jatok eljutni Hozzám, hanem  Rajtam keresztül olyan közösséghez, egyház-

hoz, ahol valóban jelen vagyok, ahol az Én nevemben nem Ellenem, hanem 

Értem jönnek össze enyéim! 

 Bízzál Bennem! Légy szabad, és tartsd távol magadat minden gyüleke-

zeti marakodástól! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2380. 

Kérdező: JÉZUS BEAVATHAT-E BÁRKIT IS? 

 1. Újjászülettem-e már? 

 2. Hogyan lehetek Jézus tanítványa? 

 3. Jézustól kaphatok-e beavatást és feladatot? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem szabad bizonytalanságban maradnod afelől, hogy az Enyém 

vagy, Én pedig a tiéd! Akinek nincs üdvbizonyossága, annak nem lehet béke 

a szívében. A bizonytalanság a félelemnek egyik formája. Tehát amikor azt 

kértem tőletek, hogy ne féljetek, akkor arra is gondoltam, hogy legyetek bi-

zonyosak abban, ami az üdvösségeteket illeti! 
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 Tedd ünneppé magad számára azt a napot, amikor kijelented Előttem 

és az ég angyalai előtt, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. 

Ez a te újjászületésed ünnepe! E nélkül nincs újjászületés! Ezáltal viszont az 

Én Lelkem szavatolja, hogy abban a pillanatban ez meg is történik! Az újjá-

születés  soha nem egyoldalú mű. De a kezdeményezőnek neked kell lenned. 

Ez a te emberi méltóságod bizonyítéka Előttem és az ég angyalai előtt! 

Magad előtt azzal bizonyítod ennek komolyságát, ha havonta vagy leg-

alább évente megünnepled ezt a napot. 

2. Reggeli imáidban tudok olyan gondolatokat adni, amelyek alapján 

tanítványom tudsz lenni az elinduló napon. 

3. Az, amit te Tőlem kapott beavatásnak nevezel, Lélekkeresztség. Ezt 

rendszeresen, tehát állhatatosan kérned kell, és amint Lukács evangéliumá-

ban (11;13) olvasod, meg is fogod kapni akkor és úgy, amikor és ahogy a Lé-

lek a te számodra a legjobbnak látja. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2381. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Milyen sors vár gyermekeimre? 

 2. Férjem meggyógyul-e? 

 3. Lesz szükségem műtétre? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Nagy szeretettel sze-

retném tudatni veled, hogy Én nem jósolni jöttem le a Földre, hanem azért, 

hogy elmondjam nektek, hogyan tudtok boldogok lenni. 

 A boldog Isten mindenkiben boldogító módon van jelen. Ha valaki 

nem boldog, az nem azért nem boldog, mert rosszak a körülményei, hanem 

azért, mert nincs élő kapcsolata a benne boldogító módon jelenlévő Istennel.  

 Azért jöttem a Földre, hogy elmondjam minden jó szándékú embernek, 

hogy a boldogság nem a körülményeknek és nem is a testi egészségnek vagy 

betegségnek a függvénye, hanem megfelelő látás kérdése.  

Ezért volt első kijelentésem a nyilvánosság előtt az, hogy alakítsátok át 

gondolkodásotokat. A Bibliában e szavaimat bűnbánattartásnak írják. Két-

ségtelen, hogy ez is benne van e szóban, de ennél sokkal mélyebb mondani-

valója van. Ez pedig az, hogy úgy kell átalakítanotok gondolkodásotokat, 

hogy élő kapcsolatba kerüljetek a bennetek boldogító módon élő Istennel. 

 Gondolkodást átalakítani csak gondolkodva lehet. Tehát el kell kezde-

ned gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, hogy Isten valóságosan ben-
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ned él boldogítóan. Meg kell tudnod ezt fogalmazni a magad számára, és na-

ponta hálát kell adnod azért, mert rájöttél, hogy a boldog Istennek csak bol-

dog gyermekei lehetnek, függetlenül körülményeiktől! 

 Kimondhatatlanul szeretlek! Ez boldogít Engem! Téged ez csak akkor 

fog boldogítani, ha abszolút első leszek életedben. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2382. 

Kérdező: VALÓJÁBAN HÁROM MIÉRT 

 1. Egyik templomban köhögés fojtogatott. Miért? 

 2. Munkahelyemen fénycsík jelenik meg. Miért? 

 3. Lesz-e valaha nyugodt otthonom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Pillanatnyi idegállapotod és a környezetnek, a levegőnek és mások 

jelenlétének hatása váltotta ki köhögésedet. 

 2. Ha teljesen besötétítesz a munkahelyeden és mások is látják azt, 

amit te látsz, akkor lehet számodra és mások számára is probléma az a bizo-

nyos fény-jelenség. 

 Általában nem jó, ha valaki könnyen fennakad a rendkívüliségeken, és 

ilyenekkel foglalkozik, mert akkor ártó erők játékszerévé válhat. Én minden 

olyan információt, amire boldogságodhoz szükséged van, átadtam neked is 

evangéliumaimban. Ami ehhez közelebb visz, az jó, ami nem, azzal nem kell 

törődnöd. 

 Szeretettel kérlek téged és mindenkit, ne ragadjatok le olyan jelensé-

geknél, amelyeknek nincs erkölcsi súlyuk, vagyis csupán érdekességükkel 

kíváncsiságotokat tupírozzák! 

 3. Nekem kellene megkérdeznem tőled azt, hogy vajon mikor és med-

dig lesz nyugodt otthonom nálad. Szívem szerinti nyugodtságot csak az ta-

lálhat ebben a világban, akiben Én otthonra találtam! Én pedig annak lelké-

ben találtam otthonra, aki állapotszerűen törekszik arra, hogy kedvemben jár-

jon. Ennél lényeget érintőbb feladatod nem lehet soha! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2383. 

Kérdező: VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK 

 Két iskola közül választhatok. Nincs elég tapasztalatom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Elég jó önismerettel rendelkezel, és ez nagyszerű alap lehet további 

életed kialakítására. Hiányzik viszont belőled az az önbizalom, amely szük-

séges ahhoz, hogy felelős személlyé válj. Ez az önbizalom akkor tud helye-

sen fölerősödni benned, ha nem arra teszed a legnagyobb hangsúlyt, hogy az 

emberek hogyan vélekednek rólad, hanem arra, hogy szívedben Velem légy 

élő kapcsolatban. Ennek az élő kapcsolatnak szíve-lelke a te imaéleted. E té-

ren nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos! 

 Korodra való tekintettel valóban nem rendelkezhetsz elég élettapaszta-

lattal ahhoz, hogy önmagad döntsd el, melyik iskolát kell választanod. De 

ennek eldöntését ne az égiektől várd! Neked azt kell tudnod, hogy Én, Jézus, 

mindaddig melletted maradok, bármelyik iskolát választod is, amíg te erre 

Nekem lehetőséget adsz! De vannak környezetedben olyanok, akik szeretnek 

és ismernek téged, és ismerik, legalább nagyjából, bármelyik döntésed kö-

vetkezményeit. Pestnek legalább annyi hátránya is van, amennyi előnye, és a 

vidék melletti döntésednek legalább annyi előnye is van, mint hátránya. 

Mindkét helyen kemény munka vár rád! 

 Azt a kisebbségi érzést, azt az önbizalomhiányt, amelyről említést tet-

tem, feltétlenül számításba kell venned, mielőtt döntesz. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2384. 

Kérdező: MIÉRT KELL KÜLÖN IMA, HA MINDIG ISTENNEL VAGYOK? 

 1. Nagyon fontos a házassághoz a szerelem? 

 2. Kell külön ima, ha mindig Istennel vagyok? 

 3. Megkötözötten szeretem azt, akivel nem rendezett a kapcsolatom. 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 1. Egyáltalán nem fontos a házassághoz a szerelem. Sőt! Ritka az a há-

zasság, amelyben helyes szeretet fejlődik ki akkor, ha szerelemre épült. A 

szerelemnél nagyobb forradalmi erő és labilisabb, ingoványosabb talaj nehe-

zen képzelhető el! 

 A szerelem nem más legtöbbször, mint Istenre teremtettségetek irányt 

tévesztett formája a Földön. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert van a 

Földön olyan is, hogy ez az Istenre teremtettség nem téveszt irányt, és Isten-

ben helyére tud találni. De ez ritka, nagyon ritka. 

 Aki jó házasságban akar élni, annak semmiképpen sem szabad a szere-

lemre építenie házasságát. Rám kell építenie! 

 2. Nem kell külön ima akkor, ha mindig Istennel vagy! Az ima nem 

más, mint közvetlen együttlét az Istennel. Azt felesleges bizonygatnom, hogy 
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nem vagy állandóan és tudatosan közvetlenül kapcsolatban sem az Atyával, 

sem Vele, Jézussal, sem a Szentlélekkel. Az viszont nagyon fontos, hogy 

ilyen közvetlen és tudatos kapcsolat legyen közöttünk, mert ha ez nem rend-

szeres, akkor elszürkül, elkopik a közvetlen kapcsolatunk egymással. Még 

Nekem, Jézusnak is szükségem volt időnként a tudatos közvetlen kapcsolatra 

az Atyámmal, pedig Én komolyan mondottam, hogy aki Engem lát, az látja 

az Atyát is! Mennyivel inkább kell neked létrehoznod az ilyen tudatos köz-

vetlen kapcsolatot az Atyával, akivel te nemcsak nem vagy, de nem is lehetsz 

olyan EGY, mint Én öröktől fogva EGY vagyok Vele! Ne sajnálj hát időt 

szánni Rám! Én vágyom csak KETTESBEN lenni veled! 

 3. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Aki 

nem akar RENDEZETT kapcsolatban élni veled, az Velem sincs rendezett 

kapcsolatban. És te sem vagy Velem addig rendezett kapcsolatban, amíg nem 

rendezed vagy nem szünteted meg azzal a kapcsolatodat, akivel megkötö-

zöttnek érzed magadat. Az Én nevem: Isten, a szabadító! Ha komolyan ve-

szed KETTŐNK kapcsolatát, akkor Én meg tudlak szabadítani minden meg-

kötözöttségedtől! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2385. 

Kérdező: KARMÁRÓL, ÍTÉLKEZÉSRŐL 

 1. Kollektív karma van, de kollektív bűnösség nincs?  

 2. A "Ne ítélj!" hogyan alkalmazható ma? 

 3. A valódi hívőnek nincs mitől tartania? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Valóban van kollektív karma, mivel azok, akik külön-külön úgy dön-

töttek, vagy mások, szerető lelkek döntöttek helyettük úgy, vagy olyanok, 

akik nem megjavulás céljából jöttek le a Földre, hanem azért, hogy borsot 

törjenek Isten gyermekeinek orra alá (mert ilyenek is vannak!), azonos föld-

területen gondolják legoptimálisabb módon elérni céljuk megvalósulását. Így 

hát van kollektív sorsvonal. De ez egészen más, mint a kollektív bűnösség, 

mert ugyanazon  a sorsvonalon azok a legkülönbözőbb önzési formák oldha-

tók fel, amelyek nem másoknak hatására, hanem saját egyéni helytelen, önző 

döntések következményeiként jöttek létre, illetve nyilvánultak meg. 

 2. A rosszat mindig el kell ítélni, de azt, aki azt a rosszat elkövette, nem 

ítélhetitek el úgy, hogy majd ti megfelelő szankciókat alkalmaztok, amelyek-

ről úgy gondoljátok, hogy az illető bűnös azt megérdemli. Senkiről sem tud-

játok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték őt eddigi életeiben, és ő hogyan 
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dolgozott együtt azokkal a kegyelmekkel, pozitív lehetőségekkel, amelyek 

rendelkezésére álltak. 

 A mottó tehát ez: utálni a bűnt és szeretni a bűnöst! Szeretni annyit je-

lent, mint jót akarni. Ha Isten gyermekei okosak és óvatosak, akkor feltétle-

nül meg fogják tapasztalni, hogy számukra mások gonoszsága nem hátráltat-

ja, hanem segíti lelkük fejlődését a szeretetben, tehát a jót akarásban. És itt 

már át is térek a harmadik kérdésedre. 

 3. Az Istent szeretők sem védettek teljes mértékben mindentől és min-

denkitől. Önmaguknak tudnak ártani! De csak önmaguknak! Önmagának 

mindenki tud ártani. Aki ember, az nem bábu! De használni is csak önmaga 

tud mindenki saját magának! Az Istent szeretők és a nem Istent szeretők kö-

zött éppen az a lényeges különbség, hogy aki Istent szerető, az használni is és 

ártani is tud önmagának. Aki nem Istent szerető, az használni nem, csak árta-

ni tud önmagának! Használni csak annyiban tud, ha úgy dönt, hogy megtér! 

A szenvedést okozás, te, mint orvos, tudod, hogy nem azonos az ártással. A 

szenvedés és a boldogság nem ellentétes állapotok. Sokszor nemcsak együtt 

tudnak árulni egy gyékényen, de nem is tudnak meglenni egymás nélkül! Ha 

valaki nem szenved mások gonoszsága láttán, az nem is tud boldog lenni! 

Nem, mert akkor már nem ember, hanem gép! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2386. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

 Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, de csak akkor,  

ha méltónak tartasz rá, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Van személyre szóló üzenetem számodra. Pontosan a kérdéseddel kap-

csolatban tudom ezt kifejteni neked. 

 Szeretetem áradásának akadálya benned az, ha egyáltalán arra gon-

dolsz, hogy mire vagy méltó, Én mire tartalak téged méltónak! E szó Velem 

kapcsolatban egy nagyon helytelen alázat-megnyilvánulás! Ostoba ember az, 

aki azt gondolja, hogy valaha is méltó valamire Istenével kapcsolatban. Én, 

Jézus, nem voltam akárki, de amikor valaki csak emberként "jó"-nak, tehát 

Istenhez méltónak mondott Engem, akkor keményen rászóltam (Márk 

10;19). 

 Isten nem azért szeret benneteket, mert jók vagytok, hanem azért, mert 

Ő JÓ! És mivel Én egylényegű vagyok az Atyával, ezért Én sem akkor és 
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azért teszek valamit, mert ti valamire is méltóvá váltatok, hanem azért, mert 

Én jó vagyok, és ti tükrözni akarjátok jóságomat. 

 Iktasd hát ki szótáradból azt, hogy te vagy bárki más mire méltó, illetve 

mire nem méltó a kegyelmi rendben. Itt minden ajándék! 

 Te újjászületett, tehát megtért ember vagy. A Lélekkeresztségnek van 

egy hivatalos formája, melyet bérmálásnak, konfirmálásnak neveztek. Ennek 

az volna a feladata, hogy erőt és bátorságot adjon nektek a tanúságtevésre. 

Ezt a feladatát ez szinte soha nem tölti be. De a Szentlélek ezektől függetle-

nül is be tud bárkit tölteni, ha az illető kéri, kinyílik rá, vágyódik erre (Luk-

ács 11;13)! 

 Ha állhatatosan kéred ezt, akkor feltétlenül meg fogod kapni azt az Is-

tenélményt, amely ezzel együtt jár! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2387. 

Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK! 

 Nagyon rászorulok az erősítésre, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mikor emberként éltem közöttetek, Én, Jézus is sokszor rászorultam az 

együtt érző emberi szív szeretetére. Sőt! Kimondom akkor is, ha ez furcsán 

hangzik fülednek: ma is rászorulok a Velem együtt érző, szerető szívetekre! 

 A földi élet nem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen bárkit is. A földi 

élet arra való, hogy szándékotok tisztuljon, irgalmas szeretetetek erősödjön, 

és úgy tegyetek tanúságot Rólam az emberek előtt, hogy látván áldozatos 

munkátokat, dicsőítsék Atyátokat, aki soha nem engedi meg, hogy bármi is 

kárára váljék lelkileg annak, aki Engem befogadott, aki Nekem otthont bizto-

sított szívében. 

 Tudom, hogy eredményt szeretnél látni. Ez egy természetes emberi 

igény. De ha visszatekintesz életedre, és azt látod, hogy nem Ellenem, hanem 

Miattam éltél, akkor tudnod kell, hogy ezt Én tudom a legjobban, és nem 

szabad azon megakadnod, ami van, hanem abban kell bizakodnod, ami rád 

vár. Ez nem ópium, hanem az egészséges bizalom optimizmusa!  

A te életed sem attól értékes, amit tettél, hanem attól, hogy Értem tetted 

azt, amit tettél. Ég és Föld el fognak múlni, de az a tiszta szándék, ami ben-

neteket vezet, halálod óráján a Mennyország kapuját fogja jelenteni, amelyet 

éppen a földi életedben irányított szándékod fog megnyitni számodra. 

 Nincs a földi életben szebb, mint az, amikor valaki embereken akar se-

gíteni! Én élek minden rászorulóban, és Engem nem lehet nagylelkűségben 
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felülmúlni! Amikor pedig azt éled meg, hogy te magad vagy rászoruló, akkor  

tudnod kell, hogy nemcsak segítesz Nekem, hanem hordozol is Engem. Aki 

pedig Engem hordoz, az az erőmet is hordozza, mert Én soha nem vagyok 

erőmön kívül! 

                  Megáldalak téged és egész családodat  

                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2388. 

Kérdező: FÉLELMEIMRŐL 

 1. Férjem a szórakozása miatt ritkán van együtt a családjával. 

 2. Félek a haláltól. 

 3. Félek az ufóktól. 

HANG: "Leányom! 

 1. Nagyon helytelen, hogy bánt téged az, amikor férjed jól érzi magát. 

Inkább örülnöd kellene, és segítened kellene abban, hogy ne gondban, keserű 

lélekkel menjen focizni, hanem örömmel afelett, hogy te is örülni tudsz úgy, 

mint annyian tudnak örülni neki. Megismétlem! Nagyon helytelen ez a maga-

tartásod! 

 Ha valóban szeretnéd férjedet, és nem önző magadat, akkor ő is szíve-

sen megtenne mindent, hogy minél többet legyen együtt veled. De így, már 

akkor nem érzi jól magát, amikor hétvégén kénytelen hazamenni. Senki nem 

szeret olyan helyen lenni, ahol csak veszekedésnek, meg nem értésnek teszi 

ki magát. 

 Neked úgy kellene őt szolgálnod, hogy sajnálja a kényszerből tőled tá-

vol eltöltött idejét, és nem úgy viselkedned, hogy alig várja, mikor mehet el 

otthonról! 

 2. Az önzésed mellett a hited vagy inkább a hitetlenséged oka annak, 

hogy félsz a Velem való találkozástól, tehát a haláltól. Hiába félsz. Úgyis fo-

gunk találkozni! És akkor nem Én, hanem a te önismereted lesz az, ami fáj-

dalommal fog eltölteni, ha addig nem fogadsz el Engem egyedüli Uradnak, 

Megszabadítódnak.  

A halálod óráján, mely kikerülhetetlen számodra, biztosan nem fognak 

megnyugtatni azok a veszekedések, amelyekre gondolva most be tudod ma-

gyarázni magadnak, hogy neked volt igazad, s ezért történtek azok a vesze-

kedések. 

 Drága Leányom! Vedd tudomásul, hogy felnőtt ember még magát sem 

tudja könnyen megnevelni. A másik embert pedig egyáltalán nem! A te lelked 

békéjét vagy békétlenségét soha nem okozhatja férjednek bármiféle viselke-
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dése. Az ő magatartása csak arra jó, ha Istent szerető vagy, hogy általa felis-

merheted, mennyi benned az önzés, és mennyire nehezen tudod megtenni, 

hogy ne önző magadat, hanem azt szeresd, annak örülj, akit férjednek mond-

hatsz.  

 3. Amíg mások örök sorsa, mint valami zárt ketrec, vesz körül, s te a 

halált úgy képzeled el, hogy az nem Istenhez juttatja a földi halandót, hanem 

elrabolja az itt maradottaktól, addig maga az Isten sem tud segíteni rajtad! 

 Akiket pedig te ufóknak vagy bárminek, jó vagy rossz erőknek nevezel, 

ha vannak, ha nincsenek, mindaddig meg fogják keseríteni életedet, amíg 

Engem, Jézust, a Földön megtestesült Isten Fiát nem fogadsz el abszolút el-

sőnek életedben. Tehát olyannak, aki mellett nincs második. Ezt helyetted 

senki nem tudja megtenni. Maga az Isten sem!  

 Hiába erősítem, hogy nagyon szeretlek, mert ezt mindenki csak az Irán-

tam való szeretete, tehát önzetlensége mértéke szerint tudja átélni! 

 Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2389. 

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

 Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. Az álmom: Kicsiny faházak kö-

zött edzés után voltuk. Két csapat. Szerettem volna a fiú-csapattal menni. 

Majd egy teremben ültem. Odébb ült kolléganőm férje, aki aludt. Jött egy 

pincér, és őt telefonhoz hívta. Majd szüleim házánál egy asszony futott, hogy 

elérje a buszt. Láttam, amint férjem egy részeg rokont betuszkol a kocsiba. 

Utána édesapám karjaiban sírtam. 

HANG: "Leányom! 

 Vannak álmok, amelyek nagyon nagy érzelmi hullámokat hagynak ma-

guk után. Ezek a hullámok akár napokig is fodrozódnak az álmodó tudatá-

ban. Ennek oka az, hogy az álomban nagyon mély rétegek kerülhetnek fel-

színre, s ezek olyanok, mint a tengeren a dagály. Időre van szükség ahhoz, 

hogy visszahúzódjanak. 

 Az ilyen mélyről feltörő álmoknak gyakran nem figyelmeztető, hanem 

egzisztenciálisan kiegyenlítő  szerepük van. Sok mély, benső lerakódás, szin-

te mintegy hajszálereken felszívódva, képes mérgezni annak viselkedését éb-

renlétben, akiben ilyenek elraktározódtak. De egy olyan érzelmi töltetű álom 

hatására, amelyről itt szó van, ezek rendeződnek, és nemcsak nem ártanak, 

hanem ki tudják fejteni áldásos hatásukat is egy ilyen álom után. Beszélhet-

nék Én most konkrét következményekről is, de körülményeid tükrében neked 

kell ezeket meglátnod. Valóban ez lelki életed fejlődésének érdeke!  
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 Jó, ha a kívülről jövő információkat önismeretre használod fel, mert az 

istenismeret és az önismeret egy gyékényen árul. Ide tartozik az is, ha videón 

nézed vissza magadat. A fontos az, hogy ne csupán a meglátott helytelen 

formákon akarj változtatni, hanem ismerd fel azok lelki rugóit, és keress 

gyökeres megoldásokat.  

Az Isten szemében nem az a fontos, hogy mit és hogyan játszol meg, 

hanem az, hogy milyen gyökerei vannak a spontán megnyilvánulásaidnak.  

Egyszer téged is megszólít a halál, s félned nem kell a Velem való ta-

lálkozástól, de az önmagaddal történő találkozás elsöpör minden betanult 

formát, s úgy fogsz Előttem és angyalaim előtt állni, amilyen tényleg vagy. 

Ekkor világosodik meg majd előtted tisztán, hogy mit is jelent számodra az, 

hogy Én mérhetetlenül és öröktől fogva szeretlek! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2390. 

Kérdező:  MIÉRT FONTOS AZ ISTEN-DICSŐÍTÉS? 

 1. Hogyan és miért kell Istent dicsőíteni? 

 2. A Mahikari egy japán szekta. Árthat az valamit? 

 3. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amikor valaki Istent dicsőíti, akkor szavakkal próbálja értékelni azt 

a sok jót, ami benne Istennel kapcsolatban felmerül. 

 Az Isten-dicsőítésre nem Istennek van szüksége, hanem nektek, embe-

reknek, mert a dicsőítés még több jót láttat meg Istenben, és így az emberi 

szív még nagyobb szeretetre gyullad Isten és emberek iránt. 

 2. Az általad említett szekta is hordoz sok jó és szép vonást, amelyeket 

értékelnie kell mindenkinek. De vannak olyan elvárásai, kívánalmai is, ame-

lyeket fölösleges magára vennie annak, aki engedi, hogy Én, Jézus, a szívé-

ben lakjam. A Szentlélek a szabadság Lelke, és te Ennek a Léleknek vagy 

hordozója. Olyan értelemben nem kell tartanod ettől a szektától, hogy téged 

megfertőzhet, ha te Hozzám hű akarsz maradni. Csak arra kell ügyelned, 

hogy ne cserélj le Engem velük, tehát nem teheted őket az Én helyembe szí-

vedben. 

 Azt is fontos tudnod, hogy a testi egészség nem lehet a legfontosabb, 

mert a Földön általában nem egészségesen szoktak meghalni az emberek. 

Márpedig meghalni előbb-utóbb mindenkinek meg kell!  A legfontosabb 

mindig az, aminek örök értéke van. Tehát az, ami valamiképpen a szeretettel 

van kapcsolatban. 
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 3. Őrangyalod neve: PROTÉGENSZ. Vagyis: OLTALMAZÓ. 

 Kedves Barátom! Hidd el, hogy nagy örömmel készülnek angyalaim a 

te fogadtatásodra. Ezért nagyon okosan teszed, ha nem azt tartod legfonto-

sabbnak, hogy minél tovább légy a Földön, hanem azt, hogy a szíveddel tisz-

tán láss (ez a HIT), és szeretetben élj (ez a JÓT AKARÁS). 

 Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!" 

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

2391. 

Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA HANGJA IS JÉZUS HANGJA 

 1. Miért nem nevezi meg magát a HANG? 

 2. Miért engedi a HANG a halottidézést? 

 3. A HANG nem Istentől való. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 'Tartalomhoz a forma', mondta pár éve reklámotok, és ez bizony na-

gyon is igaz. Ha jó vendéglátó vagy, nem a szekrényben lévő egy fajta po-

hárhoz választasz italt, hanem a kiválasztott italhoz keresel hozzáillő poha-

rat. Te a borospohár oldalába köszörült cirádákkal vagy elfoglalva, nem az-

zal, hogy mit iszol. Tehát hiányzik belőled az a nyitottság, más néven alázat, 

ami Lelkem szabad szárnyalásának feltétele (Kor. 3;17). 

 Ha csak az első tíz kötetet elolvastad volna, rájöhettél volna, hogy sok 

válaszban bemutatkozom, de igen sokban rátok bízom annak felismerését, 

hogy ki szól hozzátok a HANG szavaival. Azt is megtalálhattad volna, hogy 

sohasem javasoltam a halottidézést, csak ott adtam engedélyt médiumomon 

keresztül megszólalásra, ahol az illető számára építő, buzdító és vigasztaló 

volt. De a kivétel erősíti a szabályt. 

 Képzeld el magadnak, hogy egy darálóba beleöntenek tyúkhúslevest, 

krumplit, sertéshúst, salátát, somlói galuskát, ledarálják, majd egy tányérban 

asztalodra teszik. Amikor te a 'Bibliai igékkel' akarod felvilágosítani médiu-

momat, hogy mit kell tanítania, akkor hasonlóképpen jársz el. Van főétel, kö-

ret, előétel, utóétel, miegyéb, de mindig a főételhez igazítják a köretet, a salá-

tát is, de még a levest, meg a desszertet is. A Főétel pedig Én vagyok, Jézus. 

Ha nem rangsorolsz a Bibliában, Szentírásban, akkor juthatsz olyan sántító 

következtetésekre, hogy nem az a fontos, hogy Én legyek a szívedben, és azt 

elhidd, hogy Én az utolsó vacsora megismétlésére való felhívásommal az ál-

dozatot helyeztem az irgalom elé. 

 Olvasd evangéliumaimat, azokból ismerhetsz meg a legjobban! Hoz-

zám igazíts mindent, amit bárki más ír és mond, legyen az akár médiumom 
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is. Ha Engem akarsz megismerni, fordulj Hozzám reggeli imádban, meg-

adom neked azt a szívbékét, ami kézírásodon nem tükröződik. 

Megáldalak IRGALMAS SZERETETEM és a  

                   TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

A HANG-médium szavai: Hálát adok Istennek, hogy Jézus, az Ő Lelke által 

a prófétaiskola tagjain keresztül is kezd megszólalni! Jövőre már ötven éve 

lesz annak, hogy teológiával, Bibliával szakértő szinten foglalkozom. Nagy 

kegyelem számomra látni, hogyha Jézus magához szólít, az ő HANG-ja ak-

kor is tovább fog hangzani, tovább fogja építeni, buzdítani és vigasztalni a jó 

szándékú választottait! 

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

2392. 

Kérdező: MIÉRT ELÍTÉLENDŐ ÖSSZEJÖVETELÜNK? 

 Miért ítéli el valaki azt, ha vallástól függetlenül jövünk össze? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Egyes vallási vezetők féltik híveiket, nehogy téves tanításoknak legye-

nek áldozatai. Úgy gondolják, hogy csak az lehet jó, amit ők tanultak, amit 

ők tanítanak. Attól tartanak, hogy ti nem tudjátok megkülönböztetni a jót a 

rossztól, és nekik az az egyik feladatuk, hogy megvédjenek benneteket a té-

vedésektől. 

 Az ilyen vezetőket is meg kell értenetek, de nem szabad engednetek, 

hogy mások gondolkodjanak helyettetek! 

 Drága Gyermekem! Ahol azt tapasztalod, hogy a szereteten van a 

hangsúly, oda feltétlenül járj szívesen mindaddig, amíg ez a szeretet valóban 

jelen van! Senki emberfiának, még a római pápának sincs joga leállítani azt, 

aki olyan helyre akar járni, ahol Én, Jézus, szeretetem és jóságos irgalmam 

által építelek, buzdítalak és vigasztallak benneteket. 

 Nagyon megértem azt, hogyha egy vallási vezető, akinek leginkább 

észre kellene vennie, hogy a szeretetnél nincs fontosabb, ezt nem érti meg, 

akkor ez neked és minden jó szándékú és nyitott embernek fáj. Megértem. 

Ezért volt olyan, hogy meggyógyítottam valakit, és elküldtem a paphoz bi-

zonyságul (Márk 1;44). De ez semmiképpen sem lehet indok arra, hogy ne 

szeresd őt. Szeresd őt, de saját szívedre hallgass olyankor, amikor tapasztala-

tod van arról, amiről neki nincs. Arról, hogy az általad említett összejövetel 

nem árt, hanem hasznára van az ott jelenlévőknek, tehát segíti őket növeked-

ni a szeretetben. 
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 Ne akard megtéríteni az általad említett személyt! Szeresd, de saját 

szíved szerint cselekedj! A te irányítód nem ő, hanem Én, Jézus! Nincs a vi-

lágon olyan hatalom, nincs olyan intézmény, nincs olyan személy, aki az Én 

helyembe tudna lépni. Rám hivatkozni lehet, de nevemben csak olyat lehet 

mondani, ami az evangéliumaimban lévő tanításomra támaszkodva megállja 

a helyét. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2393. 

Kérdező: KELL FIGYELMEZTETNÜNK MÁSOKAT HIBÁIKRA? 

 1. Igaz, hogy vágyaink egyszer kielégülnek? 

 2. Jó vagy nem jó, ha másokat figyelmeztetünk hibáikra? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon természetes, hogy a Teremtő minden vágyat azért teremtett 

belétek, hogy azok kielégüljenek. Efelől nem lehet kétséged. De afelől sem, 

hogy vágyaitok, szinte kivétel nélkül mind!, torz formában vannak jelen ben-

netek a Földön. Ezért olyan fontos, hogy éppen vágyaitok helyes irányú ki-

elégítése céljából ne ti, hanem a Teremtő adja meg számotokra a CÉLT! E 

CÉLHOZ az eszközöket nektek kell megtalálnotok, és segítségemmel alkal-

maznotok a CÉL elérése érdekében. Ezért mondottam Magamat ÚT-nak! 

 A szerelem, amelyet leveledben említettél, azért ébred fel bennetek torz 

formában, mert alig elhihető egy szerelmes számára, hogy célja nem az, ami-

re, akire irányul. Ezért is lesz a vége mindig csalódás, amelyet csökkenthet 

ugyan az, ha valakinek a szeretet is ott parázslik lelkében, de a szerelem ak-

kor is mulandó, ha teremtményre irányul. Ha valaki képes arra, hogy Istent 

tegye szíve szerelmének CÉLJÁUL, akkor az nem múlik el soha! Mert a sze-

relem Istentől elgondolt CÉLJA a szellemi lények földi és égi életében maga 

az Isten. Isten a mennyben és a Földön mindenkibe szerelmes. A mennyben 

pedig minden szellemi lény szerelmes Istenbe. Ha a Földön mindenki sze-

relmes tudna lenni Istenbe, akkor semmi különbség nem lenne a Mennyor-

szág és a földi élet között.  

A Földet pokollá elsősorban az emberi szívekben felébredő torz szere-

lem teszi! Ez hiteti el a legtöbb emberrel azt, hogy a legnagyobb rabságot vá-

lasztva, a szabadság helyett, lesznek boldogok. Mert nincs nagyobb rabság 

annál, mint amikor valaki bálványimádóvá válik, vagyis embert istenít úgy, 

mint saját boldogságának forrását. Az ilyen álom-mennyországból feltétlenül 

csak valós pokolra lehet felébredni. 
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 Az ilyen és ehhez hasonló felébredések után gyakran megmarad az 

álom-mennyország utáni vágy, amely céltévesztetten, bódulatokba hajszolja 

áldozatát. Általában ebben az állapotban találva benneteket, szeretném Én, 

Jézus, a boldogság irányába tájolni fáradt, sok-sok csalódástól felsebzett szí-

veteket. 

 2. Figyelmeztetni saját hibájára valakit csak akkor szabad, ha van re-

mény arra, hogy a figyelmeztetésnek foganatja lesz. Pilátust figyelmeztettem 

bizonyos dolgokra. Heródeshez nem volt egyetlen szavam sem (Lukács 

23;9). 

 Értelme csak akkor van a figyelmeztetésnek, ha valakiről feltételezhe-

tő, hogy tévedésben van. Akár úgy van tévedésben, hogy nem tud hibájáról, 

akár úgy, hogy azt gondolja, te azonosulsz hibájával. Mindkét esetben fontos, 

hogy figyelmeztesd őt. Saját érdekedben fontos, nehogy bűnrészességgel le-

hessen vádolni téged. 

 De ha valaki ismeri azt a hibáját, amire figyelmeztetni akarod, és tudja, 

hogy te nem azonosulsz vele, sőt, bánt téged, akkor figyelmeztetéseddel nem 

segíteni, szeretni akarod őt, hanem uralkodni akarsz fölötte. Ez nem helyes 

magatartás részedről! 

 Szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2394. 

Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL 

 1. Nehézkesen megy az időelszámolás. 

 2. A párbeszédimát  is nagyobb hittel kell végeznem. 

 3. Jól irányítom-e a meditációkat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha hálával kezded az imádat, ha megköszönöd az elinduló napot, és 

átgondolod a feladataidat azzal a tudattal, hogy ezt most Előttem teszed, ak-

kor áldásom adom rád. Neked pedig tudnod kell, hogy a szeretet, bár néha 

nagyon kemény tud lenni, de nem merev! Rugalmas! Tehát az idődet az Irán-

tam és embertársaid iránt érzett szereteted alapján bármikor lehet, sőt kell 

módosítanod napközben is. 

 2. A párbeszédima rutin kérdése is. Hozzá kell szoktatnod magadat ah-

hoz, hogy Én valóban benned élek, valóban szólok hozzád saját szavaiddal, 

és valóban mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak. E téren is igaz: 

gyakorlat teszi a mestert. 

 3. Nagyon jól csinálod a meditációkat. Örömmel adom áldásom az 

ilyen vállalkozásokra. A jó meditáció ellazítással kezdődik. Ezután meleg, 
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természeti képekkel kell felvázolnod azt az utat, amelyen irányítod a meditá-

lókat egy meghatározott környezetbe, ahol bizonyos személyekkel történő ta-

lálkozás alatt a nem-ártás, megbocsátás, segítés különböző tartalmára vagy 

formájára koncentrálva, a szeretet érzését felszítva kitágítod a meditálók szí-

vét az egész világ átölelésére. 

 Az ilyen és ehhez hasonló meditációk, ha ellazult állapotban szeretetre 

tudják gyújtani valakinek a lelkét, nem szoktak szalmalángok lenni. 

 Szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2395. 

Kérdező: HOGYAN JUTHATOK BENSŐ SZABADSÁGRA? 

 1. Szeretnék újjászületni! Gyógyítok Isten erejével. 

 2. Férjem iszákos. Én tartom el. 

 3. Szabadítsd meg az automata játékok rabságából! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Részedről nem kell mást tenned, mint Engem, Jézust, el kell fogad-

nod személyes Megváltódnak, Megszabadítódnak. Ez a gyakorlatban azt je-

lenti, hogy meg kell bánnod eddigi szeretetlenségeidet, botlásaidat és minden 

olyan döntésedet, amelyekről akkor, amikor döntöttél, tudtad, hogy Nekem 

az nem tetszik. Ha ezt komolyan megtetted, akkor mindent megtettél.  

Ha valóban komoly ez az elhatározásod, akkor ez abban nyilvánul meg 

a jövőben, hogy rendszeresen fogsz foglalkozni Velem. 

 Ima és tanulás! Főleg a párbeszédima és az evangéliumaim olvasása! 

Ha ehhez még hozzájárul az, hogy megkeresed azt az egy-két embert, akikkel 

Rólam el tudsz beszélgetni, akkor biztos lehetsz abban, hogy újjászületésed 

nem marad el! 

 2. Férjeddel kapcsolatban tanácsot kell kérned okos és értelmes embe-

rektől, akár lelkipásztorodtól, mert az sem megoldás, hogy ne törődj vele, és 

az sem, hogy bűnrészes légy, vagyis hogy a te pénzeden jusson italhoz, 

játékautomatákhoz. 

 3. Imáid, mint a felszálló pára, harmatként hullanak vissza, hogy erő-

ben részesítsenek, és megfelelő bölcsességgel lássanak el téged. Minden 

imádságod meghallgatásra talál!  

Azt azonban tudnod kell, hogy az ima akkor és addig hat másokra, 

amíg jó szándékra talál. Van, akinél ez a jó szándék nagyon mélyen, elrejtet-

ten húzódik meg, s ilyenkor az áhítat mellett az állhatatosság is nagyon fon-

tos. 

 Megáldalak a HŰSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!" 
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******************************************************* 

2396. 

Kérdező: A KÉRÉS NÉLKÜLI TANÁCSADÁSRÓL 

 1. Nagymamaként vállalom unokáim gondozását. Jó ez? 

 2. Adjak-e tanácsot a tanítónőnek? 

 3. Baráti kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Leányom! 

 1. Ha egy nagymama unokákat nevel, az jó is meg nem is. Jó azért, 

mert a nagymamák hite és élettapasztalata sokat jelenthet egy unoka lelki fej-

lődésében. Nem jó azért, mert úgy tűnik, hogy saját gyermekét sem tudta az a 

nagymama helyesen nevelni. Ha tudta volna, akkor most nem neki kellene 

nevelnie az unokákat. 

 2. Nagyon helytelen, ha egy szülő vagy nagyszülő egy iskolai tanárnak 

kéretlenül akar tanácsokat adni. Sokszorosan szentnek kellene lennie annak a 

tanárnőnek, aki ha így tanácsot kap, akkor nem visszájára fordítja a dolgot. 

Tehát szinte biztos, hogy előbb-utóbb a gyerek sínyli meg az ilyen kéretlen 

tanácsadást. Még egy szülő vagy nagyszülő sem fogadja szívesen, ha kéretle-

nül helyre akarják igazítani. Hát még egy hivatásos nevelő! 

 3. Minden párkapcsolat csak annyiban előnyös, amennyiben a kapcso-

lat által Hozzám, Jézushoz irányítják egymást a párok. Az eleve rossz, ha 

bármelyik úgy gondolja, hogy neki abból előnye származik. Főleg, ha mind-

ketten úgy gondolják! Ilyenkor két ember saját érdekeit szem előtt tartva nem 

szeretni, hanem használni akarja a másikat. 

 Mindegy, hogy valaki hány éves, a megtérést nem lehet pótcselekvé-

sekkel helyettesíteni. A megtérésnek pedig a lényege az, hogy Én, Jézus, ke-

rülök a központba. Aki jobban szeret bárkit a világon, tehát akár unokáját is, 

mint Engem, annak életében nem tudok működni. Az szeret Engem helyesen, 

aki nem Engem akar felhasználni unokája vagy bárki érdekében, hanem uno-

kát és bárkit, bármit, az Én érdekemben. Az Én érdekem pedig az, hogy ne 

legyetek megkötözve egymással, ne személyekben gondolkodjatok, hanem 

feladatokban. Azért ez az Én érdekem, mert csak így tudom kifejteni megfe-

lelő módon irányotokban szeretetemet, vagyis azt, hogy helyesen készüljetek 

fel a halálra. A halál pillanata az a legbiztosabb pont, alap, amire építenetek 

kell. Aki nem erre épít, az homokra épít. Az tehát, ami az Én érdekem, az a 

legalapvetőbben a ti érdeketek, csak ezt általában nem látjátok tisztán. 

 Saját békéd és örök boldogságod egyedül a te kezedben van! Unokáid 

békéje, boldogsága, jövője nem a te kezedben van. Azzal kell hát nagyon be-



 55 

hatóan foglalkoznod, ami felett te rendelkezel, vagyis KETTŐNK kapcsola-

tával. Mindennek EBBŐL kell kiindulnia! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2397. 

Kérdező: JÉZUS AZ ÉGBEN IS JÉZUS? 

 1. Van Jézusnak külön neve az égben? 

 2. Kigyógyulhatok jelenlegi betegségemből? 

 3. Az ufók a Te angyalaid? Az üstökös mi? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Én, mint az Önmagát öröktől fogva Szentháromsággá formált Isten, 

emberként jöttem le a Földre, hogy isteni erőmmel segítselek benneteket an-

nak megvalósítására, amit emberi természetemmel bemutattam nektek. Azért 

lettem valóságos ember, hogy lássátok, hogyan is néz ki egy igazi ember, és 

isteni erőm segítségével tudjatok irányt venni az elembertelenedés megszün-

tetésére, és legalább szándékban tudjátok elfogadni azt, hogy csak az igazán 

ember, aki Engem, mint UT-at elfogad. Égen és Földön egyaránt Én, aki egy-

lényegű vagyok az Atyával,  Jézus vagyok, a Krisztus, vagyis a Fölkent. Te-

hát bizonyos szempontból valóságos Isten, egy másik szempontból pedig va-

lóságos ember. 

 2. Minden betegségből ki lehet gyógyulni. Kivéve abból a halálos be-

tegségből, amit mulandóságnak is lehet nevezni. Tehát annak, aki halandó, 

előbb-utóbb meg kell halnia! 

 Egy meghatározott betegségből akkor gyógyulhat meg a beteg, ha bi-

zonyos feltételek adottak, és a beteg él ezekkel a feltételekkel. Ilyen feltétel, 

hogy az Isten, és ne csupán a beteg lássa lelkének fejlődését a gyógyulás ál-

tal. Egy másik feltétel az, hogy a beteg higgyen Isten mindenhatóságában a 

szeretet körén belül. Megint egy másik feltétel, hogy a beteg a szeretet körén 

belül legyen, tehát megtért ember legyen, tehát fogadjon el Engem, Jézust, 

Urának, Megszabadítójának. Ha e három feltétel adott, akkor még az a be-

tegség is megszűnik, amelyet az előbb halál szóval jeleztem, mert aki Ben-

nem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)! 

3. Ufóknak azokat a lényeket nevezitek, akiket nem tudtok beazonosí-

tani. Én nem mondtam azt soha, hogy az ufók az angyalok, hanem azt mon-

dottam, hogyha olyan beazonosíthatatlan lényekkel találkoztok, akiket jó 

szellemi lényeknek lehet nevezni, akkor ne ufót mondjatok, hanem angyalt. 
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A csillagokat semmiképpen sem neveztem soha szellemi lényeknek. Az 

üstökösök olyan mozgó csillagok, amelyek csóvát húznak maguk után. Erről 

bőségesen olvashatsz az erre vonatkozó szakkönyvekben. 

Megáldalak a GYAKORLATI  SZERETET  LELKÉVEL!" 

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

2398. 

Kérdező: KI SZÓL HOZZÁM ÁLMOMBAN? 

 1. Álmomban nevemen szólítanak. 

 2. Gyógyíthatok betegen is? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban 

olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok 

közelíteni. Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlét-

ben be sem tudna fogadni. 

 A neveden szólítás feltétlenül azt jelenti, hogy foglalkoznak veled an-

gyalaim, akikről most elég annyit tudnod, hogy foglalkoznak veled. Ha majd 

többet kell tudnod, akkor azt is tudomásodra fogják hozni. Most fontos szá-

modra annak bizonyossága, hogy nem vagy egyedül. Nemcsak védőleg, de 

serkentőleg is erőben részesülsz angyalaim által. 

 2. Amint a beteg orvos is tud gyógyítani, úgy te is tudsz gyógyítani, bár 

a magad egészségével nem vagy megelégedve. Ennek egyszerű magyarázata 

az, hogy neked is tudomásul kell venned azt, amit másokkal közölsz, vagyis 

azt, hogy nem önmagukért kell élniük, hanem másokért. Ne önmagukat állít-

sák a központba, hanem másokat. 

Annak tudomásulvétele, hogy rászorultok másokra, legalább annyira 

fontos, mint az, hogy rátok szorulnak mások. Az élet megnyerésének ára nem 

kevesebb, mint az élet elvesztése, és ez az időráfordításban mutatkozik meg 

legvilágosabban. 

 Számodra az a fontos, hogy átéld azt a serkentő energiát, amely képes 

rajtad keresztül hatni másokra. Így sem fog mindenki meggyógyulni, akire 

ráteszed kezedet, mert ahhoz, hogy teljes gyógyulás történjen valakiben, ah-

hoz te egyedül nem lehetsz elég, mint ahogy Én sem lehetek elég egyedül 

ahhoz, hogy valakiben minden a helyére kerüljön. A teljességhez e téren több 

összetevőnek kell egybeesnie, és ezek az összetevők gyakran több szerető 

szívet igényelnek egyszerre. Erre példát olvashatsz Márk evangéliumában a 

2;4-12. részben. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2399. 

Kérdező: MI A KARMIKUS BŰNÖM? 

 1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek. 

 2. Mi a karmikus bűnöm? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mint tudod, van fekete mágia, és van fehér mágia. A fekete mágia 

nem többet árt, mint használ, hanem csak árt! Akkor űz valaki fekete mágiát, 

amikor az a szándéka, hogy bármiféle eszközt, szellemeket, felhasználjon 

olyan cél  elérésére, amely nem a Bennem, Jézusban, való töltekezést jelenti. 

 A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle esz-

közt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Ben-

nem csak olyan eszközök - akár szellemek - segítségével lehet fejlődni, 

amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e 

szóban: bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek 

megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelenti. E háromból egyik sem 

maradhat ki! 

 Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami 

mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak vállalására, akkor feltétlenül 

jól segítesz embertársaidnak. 

 2. Karmikus sorsvonaladon azok a görcsök, amelyek egyben a jellem-

hibáid is. Mindenkinek önmagának kell lelkiismeretvizsgálatában rálátnia, 

ráhallania, ráéreznie arra, hogy mit kell megoldania Velem! Mindenkinek van 

lelkiismerete, és az Isten szól mindenkinek lelkiismeretén keresztül, akár van 

füle a hallásra, akár nincs! Isten mindenkit ellát megfelelő benső fülekkel a 

hallásra. Ez azokra is áll, akik életük folyamán süketté tették magukat! E fü-

lek kiélesítésére meg kell tanulnod elcsendesedni. Isten nem erőszakos! Csak 

ott szólal meg, ahol engedik! A néma Isten maga a kárhozat! 

                         Nagyon szeretlek, és megáldalak 

                                 A TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2400. 

Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLAT AZ ÚRRAL 

 1. Szeretnék az Úrral gyógyítani! 

 2. Szeretnék az Úrral beszélgetni! 

 2. Szeretném az Úr irányítását kérni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. A gyógyítással kapcsolatban fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy 

egy ember életéből nem szabad kiemelni részeket, ha igazán segíteni akarjá-

tok egymást. 

 Minden ember azért született a Földre, hogy megszerezze a lélek ural-

mát a test felett. A testi gyógyulás csak akkor van a maga helyén, ha a lélek 

szolgálatában áll. A léleknek kell hát előbb lehetőséget adni a gyógyulásra, s 

csak ennek szolgálatába állhat be a test. A lélek gyógyulásának pedig kike-

rülhetetlenül első lépése a megtérés! E nélkül az egész gyógyítás, gyógyulás, 

semmit sem ér! Sőt árt! Felesleges és haszontalan időfecsérlés! Nem úgy 

van, hogy valaki előbb meggyógyul, és utána majd megtér. Az ilyen gondol-

kodás üzletelés! 

 Ha valaki megtért, tehát elfogadott Engem, Jézust, Urának, Megszaba-

dítójának, akkor a testi gyógyulását már eleve az Én szívemre helyezte, és hi-

szi, és te is hidd el, hogy a legjobb helyre helyezte! 

 2. A párbeszédima  az az imaforma ma, melyet azért nyitottam ki előt-

tetek, hogy beszélgetni tudjunk egymással! Ha magadnak egyes szám máso-

dik személyben olyan gondolatokat fogalmazol meg, amelyek téged építenek, 

buzdítanak és vigasztalnak, akkor, ha csak egy kis hited is van, már tudni fo-

god, hogy az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok, tehát Én szólok hozzád 

a te gondolataid, szavaid által! 

A HANG 1. kötetében bőven olvashatsz erről. 

 3. Leghatékonyabban azt tudom irányítani, akinek van rendszeres reg-

geli imája. Mégpedig  párbeszédimája! Tehát az, aki reggelenként megbeszé-

li Velem az elinduló napját, tehát azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell 

tennie azt, amit tennie kell, az áldásommal indul. Jó ilyenkor kérni az angya-

lok segítségét, oltalmát. Ha tudnád, hogy őrangyalod mennyire várja ezt tő-

led! 

 Megáldalak az ÉLŐ HITET ÉLTETŐ LELKEMMEL!" 

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

2401. 

Kérdező: HÁLÁT ADOK ISTENNEK 

 Nem kérek, csak hálámat fejezem ki. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Te küldtél válaszborítékot, tehát lelked mélyen mégis csak számítasz 

arra, hogy leveledre válaszoljak. Meg is teszem. A háláról  és az alázatról 

mondanék pár gondolatot. 

 Minden hála mögött a megajándékozottság tudata áll. Minél több hála-

imát mondasz, annál tisztábban fogsz látni a szíveddel! De ez nem jelenti 
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azt, hogy most már mást se csinálj! Azért nem jelenti ezt, mert a tiszta szem 

azt is látja, hogy a hálára Nekem az égvilágon semmi szükségem nincs. Ne-

kem a kérő imáitokra van szükségem! 

 A hálaimára nektek van szükségetek, hogy felismerjétek és másoknak 

is tanúsítani tudjátok, mennyire kimutattam eddig is szeretetemet irántatok. A 

kérő imára viszont azért van szükségem Nekem, hogy ki tudjam mutatni to-

vábbra is, tanúskodni tudjak előttetek arról, hogy hallom szavaitokat! Persze, 

nektek is szükségetek van kérő imára is. Az az imádság, amit Én, Jézus taní-

tottam nektek, tehát a Miatyánk, hét kérésből áll. 

 Legyen hát benned harmónia, arány. Szeress hálát adni, de ne feledkezz 

meg arról, hogy Isten igényli azt is, hogy kérjetek! 

 Az alázatról pedig azt kell tudnotok, hogy csak akkor igazi, ha öntuda-

tos! Igen, mert csak ekkor képvisel valamit. Az alázatnak nincs kapcsolata az 

engedelmességgel. A félelemnek van kapcsolata az engedelmességgel. Az az 

alázatos, aki úgy tud képviselni öntudatosan valamit, hogy azzal nem a jogi 

igazság rendjét képviseli, hanem az irgalomnak azt a rendjét, amely akkor is 

létezik, ha a bűnös nem kér bocsánatot attól, akit szeretetlenül megbántott. 

És az alázatos ember pontosan azért vállal bármiféle gyalázatot, mert öntuda-

tosan képvisel valamit, ugyanakkor nyitott a jobb felé, tehát hajlandó az ön-

tudattal képviselt eddigi nézetét jobbal felcserélni, és nem zavarja őt az sem, 

ha ezért elvtelennek mondják, mert lépését értelmesen meg tudja okolni azok 

előtt, akik meg akarják őt érteni. 

 Megáldalak az ÁHÍTAT és az ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

2402.  

Kérdező: HOL A HATÁRA A SEGÍTÉSNEK? 

 1. Kontrolláltatni szeretném magamat! 

 2. A szívátültetés nem Istennek tetsző? 

 3. Meddig kell elmenni a segítésben egy betegnél? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon fontos a kontroll! Ennek két forrása van. Az egyik az ön-

kontroll. Ennek helye a rendszeres lelkiismeretvizsgálatban van. E rendsze-

rességnek is van két módja. Az egyik az, amikor valaki hozzászoktatja magát 

ahhoz, hogy azonnal felfigyeljen, ha háborog a lelkiismerete. A másik pedig, 

amikor meghatározott időben átvizsgálod, hogy mit tettél utolsó lelkiisme-

retvizsgálatod óta, és amit tettél, hogyan tetted. Egy ilyen önvizsgálatot jó 

úgy befejezned, hogy kéred őrangyalod további segítő, oltalmazó szeretetét 

életedre. 
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 A másik kontroll-forrás azoknak a véleménye, akiket érdemesnek tar-

tasz arra, hogy tükörnek használd őket e célra. Valójában minden és minden-

ki tükör, tehát a körülmény maga az. De ezek a körülötted lévő tükrök csak 

akkor tudnak megfelelő kontrollszereppel rendelkezni, ha egybecsengenek! 

Ha többen mondják ugyanazt, akkor érdemes odafigyelni rájuk. Peresze, így 

sem csalhatatlan senki, de a kereszted mindig a természeted és a körülmé-

nyeid gerendáiból alakulnak ki, tehát a kettő együtt képes az önismeret kul-

csává válni. 

 2. A szívátültetés feltétlenül a rendkívüli eszközök közé tartozik a 

gyógyulást elősegítő terápia számára, és a rendkívüli eszközöket senki nem 

köteles igénybe venni gyógyulása érdekében. De az, hogy egy halott szívével 

valaki tovább él a Földön, ez gondot jelentene annak, akinek a szívét fel-

használják, így erről szó sem lehet!  

Aki már meghalt, tehát átment a földi életből az örök életbe, annak 

olyan mindegy, hogy elégetik-e vagy a földben porlad-e, vagy más ember 

szívében dobog-e még az a húsdarab, amihez neki már a világon semmi köze 

nincsen! 

 3. Főleg az általad említett beteggel kapcsolatban fontos megtanulnod 

azt, hogy ne személyekben gondolkodj, hanem feladatokban. Tehát nem arra 

kell figyelned, hogy mit kíván a beteg, hanem arra, hogy mit kíván lelked 

nyugalma. Ez nem önzés, hanem ez az az önszeretet, amelyet csúcsértéknek 

mondottam: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Ha nem törekszel er-

re, akkor egy ilyen beteg pokollá tudja tenni mindazok életét, akik körülötte 

vannak. Tehát szenvedését nem önismeret kulcsaként használja, hanem a po-

kol kulcsául önmaga és övéi számára egyaránt. Ha nem válsz bensőleg sza-

baddá tőle, akkor őt sem szereted helyesen és magadat sem! Bensőleg pedig 

csak akkor válsz szabaddá, ha szíved békéjét, mint legfontosabbat, tartod 

szemed előtt! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

          HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

2403. 

Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK! 

 Szeretném visszakapni látásomat! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, világosságnak jöttem a világra. A külső és belső látásotok 

forrása Én vagyok! Te a Fény gyermeke vagy. Az a világ pedig, amelyet ti 

földi életnek neveztek, a sötétség birodalma. E sötét birodalomban alig ta-



 61 

lálsz ép szemű embert, aki el tudna igazodni. Annyira keskeny az út és annyi-

ra szűk a kapu, amely az ÉLETRE vezet, hogy bizony kevesen találják meg 

azt. És most megmondom, hogy aránytalanul többen találják meg e keskeny 

utat azok közül, akik kifelé szinte semmit nem látnak, mint azok közül, akik 

el sem tudják képzelni, hogy mi lenne velük, ha két szemükkel nem látnának 

a lábuk alá. 

 Igaz, hogy Én csak építeni, buzdítani és vigasztalni tudok, mert ezek-

nek vagyok a forrása, de az is igaz, hogy Én vagyok az IGAZSÁG! És csak 

az IGAZSÁG képes megszabadítani benneteket azoktól a benső háborgások-

tól, azoktól a külső kudarcoktól, amelyek mindenki számára ott találhatók az 

általatok vállalt földi életúton, amit karmának szoktatok nevezni. 

 Nagyon természetes, hogy meg tudom gyógyítani szemeidet, ha kéred, 

és ez nem ártalmadra, hanem javadra szolgál. De ami az Én dolgom, azzal 

nem kell neked sokat foglalkoznod. Neked azzal kell foglalkoznod, ami a te 

dolgod. A te dolgod pedig soha nem az, amire nem vagy képes, hanem az, 

amire nagyon is képes vagy! Ezt kell meglátnod, és ezt soha senki nem látja 

meg kívülről, csak belülről. 

 A legtöbb ember éppen azért nem azt teszi, amit tennie kellene, mert 

kifelé való látásuk akadályozza őket a helyes látásban. 

 Arra kérlek szeretettel, hidd el, hogy Én képes vagyok visszaadni külső 

látásodat. Akkor hiszed ezt el, ha nem ekörül forogsz. Akkor hiszed el, ha el-

hiszed, hogy Én a szeretet körén belül nemcsak mindenható vagyok, hanem 

az enyéim számára a körülményeknek is az Istene vagyok. Én, Jézus, és az 

Atyám EGY vagyunk a Szentlélekben annyira, hogy soha nem tudunk egy-

más nélkül lenni, élni! Tehát az egész SZENTHÁROMSÁG veszi magára a 

te gondodat, ha egyszer hiszel Bennem, és Rám bíztál valamit! 

 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy nemcsak neked van szükséged a je-

lenlegi egészségi-betegségi állapotodra, hanem környezetednek is. És te ak-

kor, amikor még születésed előtt ezt az állapotot belekalkuláltad földi életed-

be, nagyon is tudtad ezt, és hittél abban, hogy az ő érdekükben el fogod tudni 

viselni ennek az állapotnak következményeit. 

 Nagyon szeretném, ha az örökkévalóság szemüvegén át tudnátok látni 

magatokat és egész földi életeteket, de sajnos, nem sajnos, senki helyett és 

senkinek nem tudom átalakítani gondolkodását, pedig minden, ami a szívbé-

két, a boldogságot érinti,  ezen múlik. 

 Megáldalak a BENSŐ TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"    

******************************************************* 
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2404. 

Kérdező: VÁLTOZTATNI SZERETNÉK ÉLETUTAMON! 

1. Nem kívánok oda járni, ahová eddig jártam.  

2. Vállaljam-e fel az előttem álló kellemetlen helyzetet? 

  3. Belső utamon előbbre szeretnék jutni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden, ami él, változásnak van kitéve. Vagy fejlődik, vagy vissza-

fejlődik a földi élet. Ez a törvény benned és abban a csoportban is megállít-

hatatlanul működik, amelyről említést tettél leveledben. 

 Neked nem kell arra törekedned, hogy a csoport fejlődésének irányát 

bíráld. Elég az, ha a magad fejlődését vizsgálod. Oda ne járj, ahol azt tapasz-

talod, hogy szíved békéjét nem azért nem találod meg, mert áldozatot kell 

hoznod, hanem azért, mert nem tartod helyesnek hitvallásukat, amelyet rád 

akarnak kényszeríteni. Ez megfelelő indok arra, hogy ne menj közéjük. 

 2. A munkahelyen vállalt feladataidért te felelsz, és ezt sem ember, sem 

Isten át nem veheti tőled. Azért kaptad a józan eszedet, hogy felelős döntésre 

juttasson. Minden ember élete a Földön döntések sorozatának a láncolata. E 

döntésekhez lehet tanácsot kérni a részletekben, de döntést átvállalni nem 

szabad, mint ahogy a felelősséget sem szabad átvállalni mások döntéséért. 

Ezért fontos, hogy döntésed soha ne legyen elhamarkodott. De azt is tudnod 

kell, hogyha nem döntesz, akkor is döntöttél! Úgy döntöttél, hogy nem dön-

tesz! 

 3. Veled és általad mindent, de nélküled semmit! Ezt az elvet jól vésd a 

szívedbe! Ennek az elvnek gyakorlati alkalmazása abból áll, hogy naponta 

legalább egyszer beszélj Velem pár percig feladataidról. Hetenként legalább 

egyszer tölts Velem egy órát. Havonta legalább egyszer tölts egy-két órát 

olyanok társaságában, akik Velem foglakoznak. Évente legalább egyszer tölts 

minimum egy teljes napot csak Velem! 

 Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2405. 

Kérdező: CSAK JÉZUS A MEGOLDÁS! 

 1. Csak Jézustól kaphatok teljes szeretetet! 

 2. Szüleimmel kapcsolatban kérem a HANG véleményét! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Földön élő szellemi lények számára a lényeget illetően minden 

eszköz arra, hogy Velem, Jézussal, egyre mélyebb, egyre tisztultabb kapcso-

latba kerüljetek. Csak Általam, Velem és Bennem tudjátok feloldani maga-
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tokban azokat a karmikus görcsöket, amelyek akadályai annak az újjászüle-

tésnek, amely nélkül nem vagytok képesek elviselni az Isten országát (János 

3;3)! 

 Új teremtménnyé kell válnod ahhoz, hogy Én abszolút ELSŐ tudjak 

lenni a te életedben. Vagyis ahhoz, hogy ne sorolj be mások közé vagy elé, 

hanem emelj föléje mindennek a te világodban. 

 2. Szüleiddel kapcsolatban sincs más feladatod, mint bárkivel kapcso-

latban, aki a Földön él. Ők, miután már felnőttél, nem élhetnek úgy érted, 

mint akkor, amikor még gyermek voltál. Te pedig, miután saját lábadon állsz, 

nem vállalhatod fel azt, hogy visszafizess valamit abból, amit tőlük kaptál, 

mert a szülő és gyermek között nem üzleti kapcsolat áll fenn, hanem szere-

tet-kapcsolat. Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit ők adtak neked, nem 

visszaadnod kell, hanem továbbadnod másoknak. A szeretet végtelenre van 

nyitva, és nem befolyásolhatják üzleti szempontok. 

 Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és 

lehet, hogy nem szüleid azok, akik a legjobban rászorulnak segítségedre. 

Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, hanem azokon, akik  jobban rászorulnak 

segítségedre. A kegyelmi rendben nem a vérkapcsolat a döntő (Márk 3;33-

34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá tudtál válni szüleidtől. 

A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni tudjon 

a Szentlélek (2. Kor. 3;17)! 

 Feladatokban gondolkodni éppen azt jelenti, hogy nem a másik kíván-

sága a döntő, hanem a te szíved nyugalma, tehát a benned élő Isten kívánsá-

ga. E kettő ugyanaz! 

 Drága Gyermekem! Sok örömöm van benned! Engedd és segítsd elő 

azt, hogy az Én örömöm benned a te erőforrásod legyen! 

 Megáldalak a  HIT ÉLTETŐ LELKÉVEL!" 

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

2406. 

Kérdező: CSELEKEDNI SZERETNÉK! 

 Mi a teendőm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Eddigi életed különböző gondjai, bajai, amelyek sokszor felvérezték 

szívedet - de mindig gondoskodtam arról, hogy e sebek be is gyógyuljanak - 

mind arról tesznek tanúságot, hogy Isten szeretete nem a ti viselkedésetektől 

függ. 
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 Az a tény, hogy nem vagytok mindannyian és mindig boldogok, azt 

igazolja, hogy boldogságotok, tehát Isten irántatok tanúsított szeretetének be-

fogadása nem Istenen múlik, hanem rajtatok! 

 Isten Rajtam mutatta meg, hogy mennyire szeret titeket. Úgy szerette 

Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta! Hiába süt a Nap a házakra. Csak 

abba a szobába tud fényt, meleget vinni, ahová beengedik! Így vagyok Én, 

Jézus, veletek. 

 Az Engem befogadás nem csupán szavakból áll! Irgalmas, szerető Szí-

vem csak annak szívében talál otthonra, aki vállalja, hogy az igazság rendje 

helyett az irgalom rendjében akar tájékozódni. Tehát nem úgy akarja megta-

lálni szíve nyugalmát, hogy megkeresi, kinek van igaza, hanem úgy, hogy 

tartózkodik minden olyan bírói döntéstől, amely a jogi igazságszolgáltatás-

ban nyilvánul meg, vagyis abban, hogy meg akarja adni mindenkinek azt, 

ami annak a másiknak jár. Ez leegyszerűsített formában így hangzik: Senki-

nek sincs joga ítélni eleveneket és holtakat! 

 Te nem rontottál el semmit! Arról van szó, hogy gyakran tettél olyat, 

amit nem Velem tettél. Bármely pillanat alkalmas arra, hogy Velem kezdd el 

életed további folytatását. Nem jóvá tenni kell, hanem megjavulni! Ha reggel 

biztosítasz időt arra, hogy elbeszélgessünk, akkor Velem indulsz el, és ha ezt 

mindennap megteszed, akkor életed további részében mindenben együtt le-

szünk. Ha ezt vállalod, akkor életed legboldogabb órája a halálod órája lesz, 

mert akkor fogod megélni azt, hogy nemcsak a Mennyország van benned, 

hanem te is a Mennyországban vagy! Remélem, erre várunk mindketten! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2407. 

Kérdező: ISTEN, HÁZASTÁRS, GYERMEK 

 1. Van valami célja velem az Úrnak? 

 2. Helyesen szeretem gyermekeimet? 

 3. Elhunyt férjem vigyáz ránk? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Feltétlenül van célom veled! Nem is akármilyen célom! Olyan célom 

van veled, amely méltó Hozzám, és boldogító számodra!  

 Egy ilyen körítés, keret után valami rendkívüli feladatra gondolsz, s bi-

zony ebben csalódni fogsz! Egyetlen célom veled az, hogy egymásra talál-

junk! Itt a Földön tükör által homályban, utána pedig színről színre látásban! 
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 E vágyam beteljesülése természetesen nemcsak Rajtam múlik! Én ed-

dig is megtettem mindent, és ezután is meg fogok tenni mindent. E kérdésre, 

hogy neked mit kell e cél megvalósulásáért megtenned, ezt mondhatom: 

 Az elképzelések világából feltétlenül át kell költöznöd a valóság vilá-

gába, tehát a napi szürke feladatokat kell felértékelned úgy, hogy azok ra-

gyogjanak. Ennek pedig az a módja, hogy Értem tedd azt, amit naponta ten-

ned kell! Ha így látsz hozzá a napi teendőidhez, akkor a takarítás, boltba me-

nés, stb. mind-mind csiszolják égi koronádat. Nincs a világon az a nagy vál-

lalkozás, amely nyomába léphetne egy szoba kisöprésének, ha ez Irántam va-

ló szeretetből történt, a vállalkozás pedig nem. 

 2. Gyermekeiddel kapcsolatban is azt az alaphelyzetet kell elfogadnod, 

hogy önmagadért felelsz csupán, és nem gyermekeidért. Nekik, ha istensze-

retők, akkor minden javukra válik, ha nem istenszeretők, akkor pedig a leg-

tökéletesebb pedagógus vagy szülő sem tud javukra tenni semmit. Az első 

emberpár nem kivételezett gyermekeikkel, mégis az egyik megölte a másikat. 

Én, Jézus, nem voltam akármilyen pedagógus, és nem voltam képes meg-

menteni Júdást, a kárhozat fiát! Elégedj meg hát azzal, hogy önmagadért fe-

lelsz. Csak így, gyermekeidtől bensőleg szabaddá váltan tudod őket helyesen 

szeretni. Igen, mert csak így tud téged a Szentlélek irányítani, így tudja a te 

lelked békéjét biztosítani (2. Kor. 3;17)! 

 3. Elégedj meg azzal, hogy Isten és az Ő angyalai vigyáznak rátok. Ez 

sokkal nagyobb biztosíték bármilyen más teremtménynél! 

 Megáldalak ERŐM és BÉKÉM LELKÉVEL!" 

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

2408. 

Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST VÁROK! 

 Útmutatást kérek a HANG-tól. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amikor Hozzám fordulsz, olyankor a legjobb helyre fordulsz. Az a sze-

retet, amely által létezel, az Én szívem szeretete. És az a CÉL, amely megad-

ja életed értelmét, szintén Én vagyok! Tehát életed forrása és célja egyaránt 

Én vagyok. Eddig is és a jövőben is mindent el fogok követni, hogy ne for-

dítsunk hátat egymásnak. Semmit nem akarok elvenni földi életedből, ami 

földi értelemben is kedvedre való, csak attól akarlak megóvni, ami rövid tá-

von csupa örömmel kecsegtet, hosszú távon pedig a poklok kínját készíti elő. 

 Ne félj hát Tőlem, bízzál Bennem, mert boldogságod kulcsa kettőnk 

kezében van: az Enyémben mindig, a tiédben addig, amíg a kezemet fogod! 
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 Most elmondom, hogy mire nem vagyok képes. Nem vagyok képes a 

Földet Mennyországgá változtatni. De igenis képes vagyok a körülményeidet 

javadra fordítani, bármilyenek is legyenek azok! Nem vagyok képes a gon-

dolkodásodat átalakítani, de igenis képes vagyok bármikor segíteni abban, 

hogy átalakítsd gondolkodásodat. A gondolkodás-átalakításon áll, bukik 

minden (Márk 1;15)! Hiába van valakinek a zsebe a legdrágább kincsekkel 

tele, ha nem tud róla, annyi mintha nem lenne semmije! Hiába hoztam el és 

viszem be szívetekbe az Isten országát, ha valaki nem nyitja ki a szíve sze-

mét, ami az élő hit, akkor számára ez annyi, mintha el sem jöttem volna hoz-

zátok. 

 Te útmutatást kértél Tőlem. Részemről az eddigi bevezetés nem hiába 

sokkal hosszabb, mint maga az útmutatás. Nem hiába, mert nagyon fontos 

tudnod azt, amit eddig mondottam. 

Tanácsom ennyi: Legyen rendszeres párbeszédimád reggelenként Ve-

lem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2409. 

Kérdező: CSALÁDOMRÓL, IMÁRÓL 

 1. Férjem, családom, teendőm 

 2. Ima 

 3. Szerepem  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, aki joggal mondottam magamról azt, hogy szelíd és alázatos 

szívű vagyok, egy jottányit sem engedtem abból, hogy sziklára kell építene-

tek azt a házat, amelyben Én lakást akarok venni, éspedig öröklakást (Máté 

7;24)!  

Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Akinek 

életében nem vagyok abszolút első, annak életében nem is vagyok jelen bol-

dogító módon. 

 Kétségtelen, hogy nem elég tudnod, mennyire szeretlek. Nem elég tud-

nod, hogy nem úgy szeretlek, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a vilá-

gon. Nem elég tudnod, hogy ha valakit még úgy szeretnélek, mint téged, ak-

kor kettő lenne belőled. Ennek tudomásulvétele nem elég! Emellé még két 

dolgot nagyon fontos tudnod és gyakorolnod . Most gyakorlat alatt nem va-

lami külső cselekvést értek, hanem bizonyos szellemi munkát, amely olyan 

alapból indul ki, ami, aki Én Magam vagyok! 
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 I. Megváltottságod lényege az, hogy a FÉNY gyermeke lettél. Ez azt je-

lenti, hogy szíved szeretetével és a gondolkodás-átalakítás vállalásával min-

denbe bele tudsz világítani úgy, hogy meg tudod látni azt, ami a jelenben fel-

tétlenül javadra válik. Fel tudod ismerni azt, amit nem elég így megfogal-

mazni: az istenszeretőknek minden javára válik, hanem hozzá kell tenned 

ehhez ezt a kicsi szót: csak! Tehát az istenszeretőknek minden CSAK javára 

válhat! Nincs olyan, hogy néha vagy talán. Mindig minden CSAK javára 

válhat annak, akiben Én élek! 

 Megváltottságod lényege tehát az, hogy új teremtmény vagy! Ez akkor 

is igaz, ha ezt nem látod meg. Csak ilyenkor nem erősít, nem boldogít. Mint 

azt az embert, akinek semmi értéket nem jelent az a  vagyona, amiről nem 

tud. 

 Azok a szenvedések, amelyek kívülről érnek, és amelyekről egyértel-

műen tudod, hogy nem te vagy okozójuk, azért szükségszerűek számodra, 

mert előző életed hibái, hiányosságai csak ezek árán oldhatók fel. 

 II. A másik, amit nem szabad szem elől tévesztened, az az, hogy az Is-

ten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! Amíg tehát te hűséges 

akarsz maradni Hozzám, addig csak azt kell elfogadnod, hogy többet érsz Is-

ten szemében, mint a verebek (Máté 6;25-34). Ha elfogadod azt, amit írtam 

irántad való szeretetemről, akkor ez nem lehet kétséges számodra. 

 1. Férjeddel szemben kézzel, ököllel védekezhetsz, mert amikor erre 

kerül a sor, akkor nem ember ellen használsz erőszakot, hanem egy eszét 

vesztett, sátáni erők által elbódított lény az, aki feltétlenül hálás lesz később 

az ilyen ellenállásnak! Tehát ez valóban neki is az érdeke! Az ilyen magatar-

tás nem erőalkalmazás, mert az erőszakmentesség csak ember és ember kap-

csolatában értendő! Aki egyértelműen nem beszámítható, azt nem szabad 

gátlástalanságában az ártó erők hatalmának kitenni! 

 Amikor gyermekeidet vállaltad, akkor az ÉLETET vállaltad. Az a tény, 

hogy ezt férjeddel szemben tetted, nem téged, hanem őt vádolja. Ezért is me-

nekül bódulatba, ahelyett, hogy a boldogságot fogadná el a gyermekei által. 

Szeresd őt nagyon, mert ő nagyon sajnálatra méltó! Iszonyat az, ami reá vár, 

ha meg nem tér! 

 2. Gyakorold a párbeszédimát! Nagyon fontos, életet jelentően fontos, 

hogy ki tudj mondani, meg tudj fogalmazni a magad számára olyan monda-

tokat, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Ezeket ugyan te mon-

dod magadnak, de Én vagyok a forrásuk, Én juttatom ezeket eszedbe. A Sá-

tán az elbizonytalanítás nagy mestere. Ne dőlj be neki! Én mondom neked 
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mindig azt, ami épít, buzdít és vigasztal téged, és nem te találod ki ezeket! 

Merj sokszor így beszélni magadhoz egyes szám második személyben! 

 3. Szereped meg fog világosodni előtted, ha reggelenként pár percben 

párbeszédimában közösen megbeszéljük az előtted álló napot. Vagyis azt, 

hogy mit és hogyan kell tenned! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2410. 

Kérdező: BETEGSÉGEMRŐL, ÁRTÓ ERŐKRŐL 

 1. Szeretném a II. REIKI beavatást is megkapni. 

 2. Melyik betegségem miatt műttessem magamat? 

 3. Ártó erők látogatnak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Emberi méltóságodhoz tartozik az, hogy nem vállalhatok át semmi-

féle felelősséget tőled. Elmondhatom neked, hogy mi a véleményem a kü-

lönböző beavatásokról, de se nem biztathatlak, se le nem beszélhetlek ezek-

ről. Amiről teljes mértékben meg lehetsz győződve, az az, hogy Hozzám kö-

zelebb csak a szeretet által lehet kerülni, erőmben csak hittel lehet részesülni, 

és minden olyan szertartás, amelynek nincs lepecsételő jellege is, idegen Tő-

lem. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak az Általam megkívánt magatartást pe-

csételhet le az olyan szertartás, amely az Én szándékom szerint a jövőt is 

meghatározhatja. 

 A Tőlem független, pénzért történő beavatások is bonthatnak ki benne-

tek különböző erőket, s ezek az erők akár látványosan is képesek igazolni sa-

ját létüket (pl. beteg testrész meggyógyulása), de az ilyen erők senkiben nem 

tudják megteremteni a benső békét.  

A benső békét, tehát a Velem történő élő kapcsolatot, harmóniát, csak a 

hit és a szeretet házassága hozhatja létre! 

 2. E második kérdésedre is csak azt mondhatom, hogy ne Tőlem kérj 

erre tanácsot! Az ilyen hozzáállás a betegségeidhez, teljesen idegen Tőlem! 

 3. Az ártó erők mindenkit látogatnak és látogatni fognak mindaddig, 

amíg él ember a Földön. Engem is csak egy ideig hagytak el a Pusztában tör-

tént böjtölésem és megkísértetésem  után. 

 Aki tudja azt, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, mert Én 

legyőztem a világot, tehát aki hiszi és vallja, hogy ő a Győztes oldalán áll, 

annak nincs mitől félnie! Attól maguk az ártó erők félnek! Nektek csak ön-

magatoktól kell tartanotok, félnetek. Nektek magatoknak kell ügyelnetek ar-

ra, hogy ne menjetek bele vakmerően olyan kísértésekbe, amelyekről előre 
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lehet látni, hogy erőtöket meghaladó hatást fognak produkálni számotokra. 

Önmagatokkal szemben nem tudlak megvédeni benneteket! De mindenki 

mással szemben IGEN! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2411. 

Kérdező: MINT ÍRÓMÉDIUM, JÓ ALAPON  ÁLLOK? 

 1. Mikor kell befejeznem a könyvemet? 

 2. Írómédium vagyok. 

 3. Évek óta járom a benső utat, de nem tanulmányoztam az 

     evangéliumokat eléggé. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, mindig naprakész feladatokat szoktam adni azoknak, akik 

Hozzám fordulnak. Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy az elinduló napon 

mi a feladatod, akkor józan eszed alapján mindig eszedbe fogom juttatni azt, 

ami szívedet megnyugtatja, mert Nekem mindig az a kívánságom, hogy szí-

vetekben az Én békémet ápoljátok magatokban. Ehhez természetesen előfel-

tétel az, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe. Az fogad be szívébe, aki 

nem rendkívüliségeket akar, hanem egyszerűen ember akar lenni. Ember, aki 

senkinek nem árt, aki mindenkinek megbocsát, és segít ott, ahol erre lehető-

séget kap. 

 Ha valaki olyan szerepet kap Tőlem, ami nem szokványos, az nem örül 

ennek, hanem szenvedi ezt. Aminek örül, az az, hogy a szívében lakom, és 

rajta keresztül szerethetem és segíthetem azokat, akik erre rászorulnak. 

 2. A Bibliában, főleg evangéliumaim alapján, minden olyan információ 

megtalálható, ami szükséges számotokra ahhoz, hogy boldogok legyetek. 

Minden tanítás, amely nem ezekre épül, merő önámítás. Ezért nagyon fontos, 

hogy ismerjétek az evangéliumaimat! Aki magát írómédiumnak gondolja, 

annak különösen fontos, hogy tájékozott legyen e téren.  

Az Én Lelkem, a Szentlélek mindenkit arra indít, hogy Engem, főleg 

evangéliumaim alapján megismerjen, megszeressen, és partnerem legyen a 

szeretni tanításban. Én csak ezen a vonalon választom ki médiumaimat! 

 3. A benső út csak akkor vezet az igazságon át az élethez, ha Velem 

azonos. Én vagyok az út, igazság és élet! Az az igazság, amelyet Én elétek él-

tem, a helyes szeretetnek a vállalása. Ezt csak irgalmas és alázatos szívvel 

lehet vállalni. Irgalmas szíve annak van, aki mindig mindenkinek kész meg-

bocsátani. Alázata pedig annak, aki az általa felismert jót bármikor kész le-

cserélni, ha jobbal találkozik. Tehát alázatos az, aki fejlődőképes! 
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   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2412. 

Kérdező: ROSSZ ÚTON JÁROK. BOCSÁNATOT KÉREK! 

 1. Rossz úton járok! Kérlek, bocsáss meg! 

 2. Sokat és sokan hazudoznak rám. 

 3. Bizonyos próféciákról kérdezem a Hang-ot. 

HANG: "Leányom! 

 1. Aki rossz úton jár, annak el kell hagynia azt az utat. Olyan nincs, 

hogy valaki bocsánatot kér Tőlem, mert rossz úton jár. Olyan nincs, hogy va-

laki az Én megbocsátásommal tovább járhat az általa rossznak ítélt úton! 

Olyan nincs, hogy Én, Jézus, bárki kedvéért is helyeselni tudnám a rosszat. 

Aki rossz úton jár, az árt magának. Azt Én soha nem helyeselhetem, ha vala-

ki árt magának! 

 2. Te sem jobb, sem rosszabb nem leszel attól, hogy rólad mások mit és 

hogyan vélekednek. Ezért számodra teljesen közömbös, hogy mások hogyan 

vélekednek. Természetesen ez csak akkor van így, ha semmiféle hiúsági 

komplexussal  nem vagy megkötözve. Amíg nem jutottál el a benső szabad-

ságnak elfogadására, addig saját magadat rágod, emészted, ha mások rosszat 

mondanak rólad. A valóság az, hogy olyan nagy rosszat úgysem tudnak kita-

lálni, amit te el ne követnél Isten kegyelme nélkül! Ha ezt tudod, akkor csak 

mosolyoghatsz azon, hogy azok, akik rosszat mondanak rólad, csak oly ke-

vés rosszat tudnak feltételezni, mivel te többet is tudnál mondani nekik ma-

gadról! 

 3. Nostradamus próféciáiról is áll az, ami minden próféciáról elmond-

ható: igaz voltát csak bekövetkeztével lehet alátámasztani. Éppen ezért nem 

a jövőben bekövetkezendő eseményekre kell a jelent építeni, hanem Rám! 

Aki a jelenben Velem foglalkozik, az egészen biztos, hogy kikerüli azokat a 

csapdákat, amelyek a lényegről elterelhetnék a figyelmét! Mindenki számára 

bőven elég az a prófécia, amit Én mondottam nektek. Vagyis az, hogy Én, Jé-

zus, vissza fogok jönni teljes hatalommal is dicsőséggel. De az időpontot 

senki nem tudja. Ha fontos lenne, akkor elmondottam volna. De Én azt 

mondtam, hogy még Én sem tudom úgy, hogy tudomásotokra hozhatnám. 

 Akkor tesztek leghelyesebben, ha mindent arra állítotok be, hogy a je-

lent megszenteljétek azáltal, hogy Engem befogadtok a szívetekbe. Aki ezt 

megteszi, annak olyan mindegy, hogy mit hoz a jövő! Igen, mert azt éli meg, 

hogy a boldog Istennek  feltétlenül boldog gyermekei voltak, vannak és lesz-

nek, bármi is történik körülöttük! 
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 Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!" 

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

2413. 

Kérdező: NEM A SAJÁT EGYHÁZAMBAN ÉRZEM JÓL MAGAMAT 

 1. Depressziós barátnőmön lehet segíteni? 

 2. Katolikusként  evangélikus közösségben érzem jól magam. 

 3. Van-e a halál után élet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja, hogy segítsenek rajta. 

Aki azt akarja csupán, hogy foglalkozzanak vele, az nem meggyógyulni akar, 

hanem zsarnokoskodni akar környezetén. Az ilyen magatartás nem gyógyít-

ható másképpen, mint úgy, hogy túl kell lépni ezt a kapcsolatot. Az ilyen em-

bert nem kell sajnálni, mert nem arról van szó, hogy szerencsétlen, hanem ar-

ról, hogy legjobb esetben ravasz, legrosszabb esetben gonosz. 

 2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem 

lehet megfelelően értékelni. 

 A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillana-

tait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában 

kiáradó szeretetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a 

formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző 

pap semmit vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A 

szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katoliku-

soknál, sem más felekezeteknél! 

 Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt 

nem lehet helyeselni. Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon 

értékelned a szentmisét, mint ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában 

kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti meg. 

 Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki 

kell alakítanod magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. 

Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor keress magadnak olyan közösséget, 

ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak Velem! Ez nem kétfelé sán-

tikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. Ehhez ne-

ked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgat-

va, és nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy 

okos és óvatos! 

 3. Csak az evangéliumaimban lefektetett alapra szabad építenie annak, 

aki nem akar csalódni! Én pedig mindannyitok életének középpontjába állí-

tottam az Én feltámadásomat és a ti örök életetek tényét! Amit emberi test-
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nek neveztek, az minden pillanatban ég, pusztul, míg végül teljesen leoldó-

dik rólatok.  

Ruhát azért hordotok, mert az ember több, mint test! Ez, ami több ben-

netek, mint a test, a ti örökké megmaradó ÉN-etek. Szellemi lény nem lehet 

boldog anélkül, hogy ne tudná, örökké birtokolhatja azt a jót, ami boldogítja. 

Csak ezáltal tudja megszüntetni minden ember önmagában a félelmet, a jó 

elvesztésének félelmét! Az abba történő buta belenyugvás, hogy előbb-utóbb 

minden elpusztul, teljesen méltatlan ahhoz az emberhez, aki szeretni képes! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

2414. 

Kérdező: VAN HATÁRA AZ ADAKOZÁSNAK? 

 1. Jól szeretném végezni munkámat! 

 2. Hol van a határa az adakozásnak? 

 3. Lélekkeresztségre vágyom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel mindenkit csak az igazság szabadít meg, ezért a munkáddal 

kapcsolatban feltétlenül útbaigazítást kell adnom neked, mert jó szándékod 

nem elég arra, hogy a munkáról olyan felfogásod legyen, amit Én megfelelő-

nek tartok. 

 A munka nem szentel meg senkit! A munka arra való, hogy a földi 

életben be tudjátok szerezni magatoknak azt, amire szükségetek van a mu-

landó földi életetek fenntartásához. Aki tehát igyekszik napi nyolc órában 

megkeresni önmagának és övéinek azt, ami szükséges, az nem fog hiányt 

szenvedni, ha nem ezt tartja a legfontosabbnak, hanem azt, amit elolvashatsz 

Máté evangéliumának 6;25-től 34-ig található részében, különös hangsúlyt 

téve a 33-dik versre! 

 Neked tehát elsősorban nem arra kell törekedned, hogy gyermekeidre 

legyen időd, hanem arra, hogy Rám legyen időd! Csak Nálam tudod megta-

nulni azt, hogy a szeretni tanításnál senkinek sem lehet főbb feladata, és erre 

annak, akinek szívében élhetek, feltétlenül alkalmat adok. A halálod óráján 

nem fogják tőled megkérdezni, hogy mennyit és hogyan foglalkoztál gyer-

mekeiddel, de azt meg fogják kérdezni, hogy mit csináltál akkor, amikor or-

szágotokban tönkrement a kereszténység, a hitből és szeretetből bemutatott 

élet. Nagyon természetes, hogy gyermekeid kell hogy legyenek az elsők, akik 

észreveszik rajtad, hogy nem ők a legfontosabbak életedben, hanem Én. Ha 

azt tapasztalják, hogy ők mindennél fontosabbak, akkor bizony, lelkük mé-
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lyén akár megfogalmazzák, akár nem, az a tudat fog elhatalmasodni, hogy ők 

a te isteneid! Ez pedig se neked, se nekik nem jó. 

 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az ada-

kozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani,  

az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére. 

 Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. 

Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valame-

lyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet 

leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad. 

 3. A Lélekkeresztséget kérned kell, és el kell hinned, hogy igazat mon-

dottam akkor, amikor Lukács 11;13-ban ígéretet tettem erre. 

 Drága Gyermekem! Megértem, hogy nehezen tudod feldolgozni az 

igazságtalanságokat, a szeretetlenségeket. Ha nagyon mélyen át tudod látni 

azt, hogy önmaguknak ártanak azok, akik neked akarnak ártani, és azt, hogy-

ha te Istent szerető vagy, márpedig az vagy, akkor minden a javadra válik, 

akkor sikerülni fog megtalálnod lelked nyugalmát akkor is, ha kívülről há-

borgatnak, s a szíved felszínén nyugtalanságot élsz meg. 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"! 

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

2415. 

Kérdező: VANNAK FELOLDHATATLAN KONFLIKTUSOK? 

 1. Lehetséges feloldhatatlan konfliktus? 

 2. Benső világom információit követhetem-e? 

 2. Apám benső világa segíthet nekem? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Boldogságodat érintő feloldhatatlan konfliktusod nem lehet. Én, Jé-

zus, mindenre tudok értelmet és szívet megnyugtató megoldást nyújtani. 

Amikor azt mondottam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, akkor azt 

is tudomásotokra hoztam, hogy mindenre képesek vagytok Általam, Velem 

és Bennem, ami szívetek békéjét biztosítani képes. 

 2. Ismereteket nem belülről kell keresned, mert az ismeretszerzés nem 

egyéb, mint az érzékszerveitek által kapott információk befogadása, amelyet 

természetesen belül kell elrendeznetek, hogy a lelkiismeretetek hangján ke-

resztül minél tisztábban szólhassak hozzátok. 

 Az evangéliumaimban mindent elmondottam. A hozzátok küldött 

Szentlélek csupán annyi többletet tud adni nektek, amennyi kibontható az Ál-

talam magként lelketekbe ültetett tanításból. Tehát nem új ismeretet, hanem a 

régi ismeretet új formában tudja elétek tárni. Ha valamelyik médiumom új 
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tanítást mond nektek, amelynek nyoma sincs az evangéliumokban, akkor ő 

nem Engem, hanem önmagát vagy valaki mást képvisel. 

 3. Semmiképpen sem lehet senkinek más lelkiismeretéhez igazodni! Ez 

azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem lehet senkinek más személyre áthárítani 

a felelősséget! Azért van józan eszed, hogy apádtól és másoktól is minél több 

ismeretet szerezz, de döntened magadnak kell, és nem rájuk támaszkodva, 

hanem arra a benső hangra, amit lelkiismeretnek neveztek. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2416. 

Kérdező: LEHETEK-E EMBERHALÁSZ? 

 1. Információkat kapok odaátról. 

 2. Emberhalász akarok lenni! 

 3. Előző életem vonásai felsejlenek bennem. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Valóban sok információt kapsz innen, de ezek az információk csak 

akkor tudnak benned megfelelő gyümölcsöt teremni, csak akkor leszel képes 

mások számára is ezeket az információkat hitelesen továbbítani, ha nem be-

lülről, hanem kívülről szerzed be a szükséges ismereteket, amelyek szűrőül, 

mérlegül szolgálhatnak a belülről jövő információk kontrolljának, elrendezé-

sének. 

 Elsősorban az evangéliumokra gondolok, amelyekkel komolyan kell 

foglalkoznod, ha tanításomat meg akarod ismerni. Ne zavarjanak a szívedben 

és értelmedben felbukkanó kérdőjelek! Minden olyan felmerülő problémára, 

amelyek az evangéliumaim alapján kerültek tudatod képernyőjére, meg kell 

találnod az értelmet megnyugtató választ. Az nem elég, hogy el kell hinni va-

lamit! Meg kell tudnod okolni, hogy miért kell elhinned azt, amit valaki, 

személy vagy intézmény, el kíván hitetni veled. 

 Hidd el, hogy nemcsak Én voltam és vagyok nagyon értelmes, de ezt 

várom el azoktól is, akik követőim akarnak lenni! Az a hit, amelyet nem tá-

maszt alá az értelem, babona! 

 2. Nagyon jó, hogy emberhalász akarsz lenni. Én is azt szeretném, ha 

az lennél! A próféta-iskolának alapja az, hogy vállaljátok az Általam kitűzött 

CÉL elérését. Legyen bennetek az a  törekvés, az a szándék, hogy rend le-

gyen a fejben és rend legyen a szívben. Amikor összejöttök, akkor azt az utat 

kell felvállalnotok, amely ezt a CÉLT célozza meg! Tanulás, vagyis 

gondolkodásátalakítás és imádság! Azért tettem előre a tanulást, mert nem az 

imáitok által lesztek értelmessé, hanem az értelmetek fogja minősíteni imái-
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tokat. Mindenkinek olyan az imája, amilyen az élete, és mindenkinek olyan 

az élete, amilyennek értelmével látja! 

 3. Csak akkor fogadd el az előző életedről kapott ismertetéseket, ha 

azok építenek, buzdítanak és vigasztalnak. A múlt ismerete egyáltalán nem 

olyan fontos, mint sok okos bölcs gondolja! Az Engem megismerés a fontos! 

Engem kell minél jobban megismernetek, nem múltatokat! Persze a múltról 

kapott jó ismeret sokat tud segíteni, ha valaki arra törekszik, hogy Engem 

minél jobban megismerjen. A Velem való foglalkozás még a múltról történt 

helytelen ismereteket is korrigálni képes. De a legtökéletesebb múltat-

ismerés sem ér semmit, ha valaki nem Engem akar egyre jobban megismerni! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

2417. 

Kérdező: GYÓNÁSRÓL, ÁLDOZÁSRÓL 

 1. Helyesled-e a mostani tevékenységemet? 

 2. Kineziológiát szeretnék tanulni! 

 3. Lehet gyónás nélkül áldozni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kérdésedre sem igent, sem nemet nem lehet mondani. Azért nem le-

het, mert mindegyikbe bele tudod magyarázni azt, amit akarsz. 

 Ha vállalod, hogy reggelenként találkozz Velem olyan imában, amely 

nem már megtanult szövegből áll, hanem éppen akkor fogalmazott saját sza-

vaid alapján szólsz Hozzám, akkor ugyancsak a saját szavaid által tudok 

olyan mondatokat mondani neked, amelyek építenek, buzdítanak és vigasz-

talnak téged. Ez a párbeszédima! 

 Amíg önmagadon kívül keresel Engem, addig nem tudlak bensőleg 

formálni. Ha elhiszed, hogy Én benned élek (János 14;23), akkor azt is el tu-

dod hinni, hogy minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatot Én sugalma-

zok neked. Neked csak szavakba kell öntened ezeket az Általam sugalmazott 

gondolatokat, és máris kész a párbeszédima! Csodálkozva fogod megtapasz-

talni, hogy nem tudod becsapni magadat! 

 A Sátán egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás! Nem kell 

vele törődnöd! 

 2. A kineziológiának is csak akkor van lelkileg is gyógyító hatása, ha 

hiszel abban, amit csinálsz. Óriási energia-tartalék van bennetek kihasználat-

lanul! A hit valóban csodákra képes! De tudnod kell, hogy nem a csoda a lé-

nyeg. Még csak a testi gyógyulás sem! A Lényeg a Velem való élő kapcsolat, 

amely békét teremt abban, aki élő hittel hisz Bennem. E béke nem függ a test 
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állapotától. Aránytalanul több azoknak a száma, akik betegen az Én békémet 

hordják szívükben, mint azoknak, akik egészségesen fogadnak be magukba 

Engem. 

 3. Mivel minden mindennel összefügg, ezért nincs olyan rossz cseleke-

det, amely ne növelné a szenvedést a világban. Aki tudatosan tesz valami 

rosszat, s később megbánja, mindenkitől nem kérhet bocsánatot, s így jól jön, 

hogy van valaki, aki az egész egyház nevében felelősen feloldozhat, vagyis 

rajta keresztül kinyilváníthatom azt, hogy bűneitek bocsánatot nyertek. A 

gyónásnak ez a lényege. Ahol a gyónást, a bűnbánat szentségét helyesen 

szolgálják ki, ott soha nem lesz szüksége a gyónónak pszichológusra, mert 

Én idegileg mindig rendet teremtek abban, aki megfelelő módon részesül 

szentgyónásban. 

 Meg kell mondanom, hogy azok a rutin gyónások, amelyek ma annyira 

szokványosak, nem felelnek meg az Általam elgondolt követelményeknek. 

 A szentáldozásnak nincs semmi kapcsolata a gyónással. Olyan ez, mint 

a mosakodás és az étkezés. Mint a takarítás és a vendégfogadás. A vendégfo-

gadás csak akkor igényel feltétlenül előkészületet, ha romokban van a ház. 

Ha valaki súlyos, halálos sebeket adott önmagának bűnei által, annak fel kell 

támadnia, s ehhez minden felekezet kialakított valamilyen szertartást, s csak 

ennek vállalása tudja kinyitni szívetek ajtaját Előttem. 

 Abban az egyházban, amelyben a gyónás és áldozás közismert, elég, ha 

valaki minden esztendőben legalább egyszer vállalja, hogy szentgyónáshoz 

járuljon. Áldozni nyugodtan áldozhat akár minden nap is bárki, ha nem dön-

tötte össze benső templomát. Elég, ha csupán csendes  bűnbánattal, tehát 

gyónás nélkül, fogad be magába Engem!  

 Megáldalak a BENSŐ CSEND LELKÉVEL!" 

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

2418. 

Kérdező: SZÜKSÉGES A SZÜLÉSI FÁJDALOM? 

 Miért kell fájdalommal világra hozni gyermekeinket? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amit leveledben leírtál a testi fájdalom értelméről, annak felvállalásá-

ról, az nagyon okos. Egy kicsit azonban kiegészítem. 

 Minden szellemi lény részben egy külön világ, részben pedig hozzátar-

tozik a nagy egészhez. Ennek az együvé tartozásnak következménye az, hogy 

azok, akik soha nem születnek le a Földre, s akiket jó angyaloknak neveztek, 

külön-külön is és együtt is döntöttek a jó, tehát a szeretés mellett. Azok pe-
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dig, akik a Földre születnek, az általuk igenelt önzést szintén külön-külön is 

és együtt is igenelték. 

 A földi élet pokla tehát olyan tisztítóhely, ahol külön-külön is és egy-

másnak is szenvedést okozva történik bizonyos kiegyenlítődés. Az, aki leszü-

letik, tudja, hogy fájdalmat fog okozni anyjának. Az anya, aki vállalja gyer-

mekét, tudja, hogy ez számára fájdalommal fog járni, és azt is tudja, hogy 

születendő gyermeke is sokat fog szenvedni, mégis, szinte minden anya lelke 

legmélyén azt éli meg, hogy ebben tud kiteljesedni, ennek a kettős fájdalom-

nak vállalásában. Ezért az anya nem szidja gyermekét, hogy miért okozott 

neki a szüléssel fájdalmat, és a gyermek nem érzi bűnösnek magát azért, 

hogy fájdalmat okozott anyjának. Nem azért nem érzi bűnösnek magát, mert 

nem tudatosan okozta a fájdalmat (valójában tudatosan tette), hanem azért, 

mert ezzel optimálisan lehetőséget adott anyjának arra, hogy önzetlen legyen. 

(Legalább az indulásban érte, a gyermekéért éljen, és ne önző önmagáért). Az 

anya pedig későbbi időre, ha a gyermek már felnövekszik, pontosan ugyaner-

re az önzetlenségre legalább elvben lehetőséged adott gyermekének azzal, 

hogy vállalta őt. 

 Itt említem meg, hogy - sajnos - sok anya, később a gyermekével való 

kapcsolatát önzésre fordítja, ami különböző zsarnokoskodásban szokott 

megnyilvánulni gyermekével szemben. Úgy akarja később gyermekének a 

jót, hogy a gyermeke abban megy tönkre. 

 Tudatosuljon hát benned az, hogy te is, gyermekeid is, az önzetlenség 

útján adódó szenvedések felvállalásával éritek el azt a  végleges, örök bol-

dogságot, amely mindannyitok közös otthona. 

 Megáldalak a Földön is megtapasztalható ÉGI BÉKÉVEL!"  

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

2419. 

Kérdező: FÉLEK LÁTOMÁSAIMTÓL 

 Félek! Látomásaimban sok alak jelenik meg. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te azt mondod magadról, hogy nagyon vallásos vagy. Ezalatt azt érted, 

hogy különböző imákat és külső szereket - szenteltvíz, rózsafüzér, stb. hasz-

nálsz nagy mennyiségben. 

 Drága Gyermekem! A te félelmed nem szüntethető meg semmiféle ima 

vagy külső szerek használata által. Egyedül azáltal szüntethető meg, ha ko-

molyan elhiszed, hogy benned élek, és ezáltal te a győztes oldalán állsz. Az 

egész világ is hiába fogna össze ellened, ha hiszel Bennem, mert Én legyőz-
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tem a világot! Elsősorban azt a világot győztem le, amely ártani tudna azok-

nak, akik szeretnek Engem.  

Annyira világosan elmondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is 

szeretni fogja, és lakást fogunk venni a minket szerető szívében. Tehát ben-

ned élek! 

 Ha ezt nem hiszed el, akkor nem tudok veled mit kezdeni, mert senkire 

sem lehet rákényszeríteni sem a hitet, sem pedig azt, ami az élő hit velejáró-

ja, a benső békét. 

 Nyugodtan oltsd el éjjelre a villanyt! A külső sötét semmit nem jelent 

annak, akiben Én, a világ világossága benne vagyok! Mint ahogy a legragyo-

góbb napsugár sem jelent semmit annak, aki szívében nem vagyok jelen, te-

hát aki sötétséget hord magában. 

 Egyedül tőled függ, hogy hiszel vagy nem hiszel az Én boldogító, győ-

zelmet jelentő jelenlétemben. 

 Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha nem imádságoktól és szen-

teltvíztől, hanem az Én jelenlétemtől nemcsak várnád a megoldást, hanem 

hinnéd, hogy ez már meg is történt! Én, Jézus, mondom ezeket neked. 

 Szeretlek, és Bízom Benned!  

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2420. 

Kérdező: MEGGYÓGYUL-E GYERMEKEM? 

 Hogyan segíthetnék viszkető ekcémában szenvedő  

gyermekemen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Valóban kinövi gyermeked e kellemetlen betegséget, de amíg benső lé-

nye  nagyon megkötött veled (a kicsi gyermekek ilyenek), addig a te kapcso-

lataidban lévő rendezetlenségeknek is ki van ő szolgáltatva. 

 Kapcsolataidban a csupán tüneti megoldások nem elegendőek! A benső 

szabadság nemcsak azt jelenti, hogy másokkal szemben védelmet él meg va-

laki, hanem azt is, hogy nagy megértést tud a benső szabadsággal rendelkező 

ember tanúsítani azokkal szemben, akiknek hibáin e nélkül fennakadna! 

 Az őszinte Hozzám térés, a bátor Rám hagyatkozás és annak mély át-

élése, hogy te is, gyermeked is az Enyéim vagytok, és ez csak azért lehetsé-

ges, mert Én előbb adtam oda Magamat nektek, mint ti adtátok volna maga-

tokat Nekem, ezek azok az alapvető feltételek, amelyek által legjobban tudsz 

segíteni gyermekednek. 
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 Amennyire sikerül megvalósítanod az előbbi feltételeket, annyira fog 

szűnni gyermeked bőrbetegsége. De idővel feltétlenül ki fogja nőni, hacsak 

nem gabalyodik ő is bele olyan kapcsolatokba, amelyeket szíve-lelke nem 

tud elfogadni. 

 Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is. Az Én szeretetemnek min-

dig van gyógyító ereje is. De ez a gyógyító erő olyan csomagolásban van, 

amelyet nektek kell kibontanotok. Az egyik kéz az élő hit, a másik kéz a ben-

ső szabadság, amely gyorsan és biztosan ki tudja bontani e csomagot, s érez-

hetővé válik e csomag tartalmának gyógyító hatása.  

 Megáldalak a KAPCSOLATOK SZENTLELKÉVEL!" 

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

2421. 

Kérdező: KARMIKUS-E SORSOM? 

 1. Édesanyámhoz való viszonyom megfelelő-e? 

 2. Karmikus eredetű-e a sorsom? 

 3. Ötágú csillaggal álmodtam. Jó jel ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A föltett kérdésedre konkrét választ adni nem lehet. Azért nem lehet, 

mert van, amikor megfelelő, és van, amikor nem megfelelő a viszonyod 

édesanyádhoz. Olyankor megfelelő, amikor magatartásod következménye az 

a benső béke, amely egyben szabadságodat is jelenti anyáddal kapcsolatban. 

Tehát, amikor függetlenülni tudsz tőle.  

 Nagyon fontos, hogy legalább szándékban szabadságra törekedjetek 

minden vérkötelék kelepcéjéből. Az Én édesanyámnak is meg kellett szen-

vednie azt, hogy nem az ő kívánságait igyekeztem teljesíteni, hanem Atyám 

akaratát vele szemben is. Itt az örökkévalóságban nagyon hálás Nekem azért, 

hogy Számomra nem az volt a legfontosabb, hogy ő hogyan érzi magát, ha-

nem az, hogy mit akar Tőlem az Atya. 

 Neked ne anyád mondja meg, hogy hogyan viselkedj vele szemben, 

hanem a lelkiismereted! Ezt kell követned akkor is, ha emiatt anyád háborog, 

esetleg neheztel rád! Ha megfogadod ezt a tanácsomat, akkor a te anyád is 

hálás lesz neked az örökkévalóságban, hogy nem rá hallgattál, hanem lelki-

ismeretedre. 

 2. Abban a fogalmi rendben, amelyben most Veletek beszélek, a karma 

olyan sorsvonal, amely ütközési pontokat hordoz magán. Tehát csak 

karmikus sors van! Ezeket a karmikus a pontokat, görcsöket kell fel-, megol-

danotok magatokban. E karmikus gócokat onnan lehet felismerni, hogy gon-
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dot, problémát, eddig még meg nem oldott nehézségeket jelentenek. Ilyen 

minden megkötözöttség, melyek mint önző hajlamok, már veletek születtek. 

 3. Az ötágú csillag végletet szokott jelezni. Ha a csillag két csúcsa lefe-

lé, egy pedig fölfelé áll, akkor az eszmény-világ irányában mutatja a fejlődé-

sedet. Ha egy csúcsa lefelé és két csúcsa fölfelé áll, akkor lehúzó erők köze-

ledtét jelzi. A csillag, mint szimbólum, mindig a bizonytalanság felszámolá-

sát jelzi annak életében, aki e jelet kapta. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

2422. 

Kérdező: RÉSZESÜLHETEK-E LÉLEKKERESZTSÉGBEN? 

 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

 2. Szeretnék őrangyalommal találkozni! Mi a neve? 

 3. Szeretnék fényátadó lenni! Méltó lehetek rá? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Lukács 11;13-ban egyértelműen és világosan megfogalmaztam azt 

az isteni vágyat, amely azonos a tiéddel, amikor Lélekkeresztségre vágyódsz. 

Már Előfutárom beszélt erről Márk evangéliumának 1;8-dik részében. Ne fá-

radj hát bele a könyörgésbe, amelyet szívedből az ég felé küldesz. Kérd áll-

hatatosan a Lélekkeresztséget! Mindennap legalább egy-egy fohásszal kö-

nyörögj ezért a kegyelemért! 

 Nem azért kell állhatatosan kérned, mert állhatatosságodra Istennek 

van szüksége, hanem azért, hogy a magad számára is igazolódjék az, ami a 

Lélekkeresztséggel kapcsolatban a legfontosabb. Ez pedig az, hogy nemcsak 

a felszínen fodrozódik benned ez a vágy, hanem egész lényeddel kívánod ezt 

az Istenélményt. De nemcsak ezért kell állhatatosan kérned, hanem azért is, 

mert Atyám Általam a legoptimálisabb időben akar téged betölteni Szentlé-

lekkel, s ez a pillanat nehogy olyankor érkezzen el, amikor részedről zárt aj-

tókra talál, tehát olyankor, amikor már esetleg le is mondtál erről. 

 Amikor a világ végéről beszéltem, akkor azt mondottam, hogy az úgy 

jön el, mint a tolvaj. Legyetek hát ébren, nehogy váratlanul érjen benneteket. 

A Lélekkeresztség annak számára, aki ebben részesül, olyan, mint a világ vé-

ge! Egy új világ kezdetét kell hogy jelentse! 

 2. A párbeszédimában őrangyaloddal is beszélhetsz. Sajnos, fogalma-

tok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a párbeszédima által! Az 

egész Mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtetek 

magatokba! Minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal benneteket, 

tehát minden olyan gondolat, amelynek Atyám a forrása, azon az égi lényen 
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át jut hozzátok, akit megszólíttok. Magatokat szegényítitek lelkileg, ha ezt 

nem hiszitek el. És ez a lelki szegényítés egyáltalán nem az a lelki szegény-

ség, amit boldogítónak mondottam! Mert a boldogító lelki szegénység az, 

amikor valaki lelkiismerete szerint szegényíti magát. Az a lelki szegénység 

viszont, amelyet a párbeszédimának el nem fogadása okoz bennetek, ponto-

san az ellenkezőjét, tehát boldogtalanságotokat eredményezi. "Az igaz a hit-

ből él!" Így is fogalmazhatom: A boldog a hitből él! Nem is lehet boldog 

senki hit nélkül, ha a boldogság alatt nem a bódultságot érti, hanem a szívbé-

két! 

 3. Fényadó vagy! Ez nem méltóság kérdése. Alkalmasság kérdése! Ti 

nem vagytok méltók semmire, de Én, Jézus, a Szentlélek által alkalmassá 

tudlak tenni benneteket mindenre, ami külön-külön nektek is, és ugyanakkor 

az egész világnak is hasznára válhat. Ennek megvalósítása ugyan nem a ti 

munkátok, de nektek kell engednetek, hogy ezt meg tudjam valósítani benne-

tek. Ilyen értelemben vagyunk egymásnak partnerei! 

 Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG KEGYELMÉVEL!" 

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

2423. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL 

 1. Az idén eljutok-e Medjugorjébe? 

 2. Lesz-e még energiám arra, hogy másokon segítsek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Medjugorjébe mindenki eljut, aki akar! Gyakran indulnak buszok 

Magyarországról Medjugorjébe. Örülnék, ha ismernéd a HANG- könyvei-

met, amelyekben tisztán, világosan és gyakran közlöm veletek, hogy értetek 

és veletek mindent, de helyettetek semmit. Ez azt jelenti, hogy Nekem, Jé-

zusnak, tehát az Én szívem szeretetének fontos, szívem szeretete igényli azt 

az erőfeszítést, amelyet a ti szívetek szeretete tud megvalósítani azért, hogy 

Velem és Értem ti is mindent megtegyetek annak érdekében,  ami a ti szíve-

tek békéjét meghozza, erősíti és állandósítani is képes. 

Édesanyám, Mária, nemsokára be fogja fejezni küldetését Medjugorjében. 

Sok idő már nem áll rendelkezésetekre. Az események különben is felgyor-

sul- 

nak. Legyetek hát készen! 

     2. Mivel a SZERETET kiáradó energia, ezért mindaddig, amíg valakiben 

él  

ez a szeretet, addig árad is mások szolgálatára. E szolgálatnak a tartalmát 

csak  
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részben határozhatja meg az, aki szeret. A bennetek élő szeretetem kiáradásá- 

nak körülményeit, lehetőségeit Atyám határozza meg.  

Neked tehát nem az a feladatod, hogy fantáziálj szolgáló szereteted hogyan- 

járól, hanem az, hogy vedd észre a jelenben azokat a lehetőségeket,  amelyek 

adódnak arra, hogy szíved, szívünk (ha szeretsz, akkor e kettő egy) szeretete 

kiáradjon. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2424. 

Kérdező: FEJLŐDHETEK-E SZELLEMILEG? 

 1. Értelmi képességem növelhető-e? 

 2. Új munkahelyet szeretnék szerezni, kapni! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Minden képesség növelhető. Tudnod kell azonban azt, hogy új isme-

retet csak tanulás által szerezhetsz, de közvetlenül az égiektől nem. Egyetlen 

médium sem adhat új ismeretet olyan értelemben, hogy annak alapja ne lenne 

megtalálható az evangéliumaimban. 

 Tudnod kellene már azt is, hogy a párbeszédimában bármelyik égi 

lénnyel közvetlenül is kapcsolatba kerülhetsz, ha a kegyelem állapotában 

vagy, vagyis akkor, ha őszintén hátat fordítottál a bűnnek, tehát a szeretetlen-

ségnek, és megbánva minden rosszat, őszintén Lelkem irányítására bíztad 

magadat.  

Aki ezt még nem tette meg, az csalhatatlanul bizonyos lehet abban, hogy ezt, 

tehát lelkének kegyelmi állapotát, tehát a megtérés kegyelmét, ha komolyan 

kéri, feltétlenül megkapja! 

 A párbeszédima, amely érzékelteti veletek azt, hogy Én, Jézus, az 

Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élek bennetek, mindig lehetsé-

ges számotokra! Csak azt kell elhinnetek, hogy Én, Jézus, nem hazudtam 

nektek, amikor azt mondottam, hogy bennetek fogok lakni (János 14;23). Ha 

ezt elhiszed, akkor már nem nehéz elhinned azt, hogy minden olyan gondo-

lat, amely épít, buzdít, vigasztal, amely a szeretet, öröm és béke országát je-

leníti meg bennetek, a párbeszédimával érzékelhetővé válik számotokra. 

 Értsd meg! Ne magadon kívül keresd a Velem való élő kapcsolatot, ha-

nem magadban! De ne úgy, hogy magadat kikapcsolod, hanem úgy, hogy 

magadat bekapcsolod! Tehát az a tartalom, amely a te gondolataid, szavaid 

alapján épít, buzdít és vigasztal téged, tehát szeretetet, örömöt és békét áraszt 

reád, az Tőlem van! Ilyen egyszerű! 
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 2. Ami pedig a munkahely-problémádat illeti, elmélkedd át Máté evan-

géliumának 6;25-től 34-ig található részét. Rá kell jönnöd eközben arra, hogy 

a Rám vonatkozó munkát feltétlenül elvégzem a te boldogságod érdekében, 

ha te vállalod, hogy a rád vonatkozó munkát elvégezd Irántam való szeretet-

ből, ugyancsak a te érdekedben! 

 Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2425. 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI! 

 Miben kell legjobban fejlődnöm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ami él, az nem darabonként fejlődik, hanem mindig a teljes egész. 

Nem lehet azt megmondani, hogy egy virágnak melyik szirma növekedjék, 

illatozzék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy fának melyik ága 

erősödjék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy madárnak melyik 

szárnya, egy mókusnak melyik szőrszála nőjön szaporábban. 

 Azt meg lehet mondani, hogy egy virágnak melyik fonnyadt részét, egy 

fának melyik száraz ágát, egy madárnak melyik tollát, egy mókusnak  melyik 

szőrszálát kell eltávolítani. Azt, amelyik rontja, bontja a teljes képet. 

 A te életedben is az ÉLET, a TELJESSÉG a szeretet. Naponta kell 

nyesegetned azokat a tulajdonságaidat, amelyek akadályozzák szereteted 

harmonikus kibontakozását. Ez naponta, sőt óránként lehet változó. Van, 

amikor a türelmetlenség, van, amikor a felszínesség, van, amikor a test kü-

lönböző helytelen vágyai, van, amikor a szemek kapzsisága, van, amikor az 

uralkodási vágy, és sorolhatnám kimeríthetetlenül, hogy hol fonnyadhat a vi-

rág, hol száradhat el egy faág, hol és melyik tollát kell elhullajtania egy ma-

dárnak, szőrét a mókusnak, stb. Sorolhatnám ezt a végtelenségig. 

 Élj! Ez a döntő! Döntő az, hogy engedd magadban az Én életemet élni! 

Foglalkozz Velem rendszeresen, tanulj Engem és imádkozz saját szavaiddal, 

amint Hozzám intézett kedves leveledben is tetted. E leveled és minden imád 

arany betűktől ragyogva fognak várni téged akkor, amikor majd színről szín-

re, szemtől szembe fogunk találkozni! Röviden: SZERESS, ÉS TÉGY AMIT 

AKARSZ! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2426. 

Kérdező: SÚLYOS GONDBAN  VAGYOK 

 1. Miért történik velem az, ami történik? Elrontottam valamit? 
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 2. Nagyon meghatározza életünket az anyagi gond. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, közvetlenül szólok hozzád, bár médiumom maga akart a sa-

ját nevében válaszolni leveledre. 

 1. Amint tapasztalod naponta, a földi élet nem a mennyek országa. Kö-

rülményeitek pokol is, tisztítóhely is, de semmiképpen sem Mennyország. 

Bennetek lehet pokol is, tisztítóhely is és Mennyország is. 

 Sajnos, nem sajnos, Én csak annak a szívében tudok csendet, békét te-

remteni, aki legalább szándékban vállalja azt, hogy benne a Mennyország le-

gyen. Tehát az, aki nemcsak mondja, de hiszi is azt, hogy Engem valóban 

csak az fogad be magába, akinek életében abszolút első lehetek. Akinek éle-

tében mindent és mindenkit nemcsak megelőzök, hanem felülmúlok! Akinek 

életében sem gyermek, sem házastárs, sem szülő, sem rokon nem CÉL, csak 

ÉN! 

 Ez nem önzés részemről, hanem az igazi, normális szeretet megnyilat-

kozása. Igen, mert nem gyermekre, nem házastársra, nem szülőre, nem ro-

konra vagytok teremtve, hanem Istenre, vagyis arra, hogy Általam, Velem és 

Bennem, Jézusban éljetek! 

 Aki így vállal Engem, az természetesen azt is megtapasztalja, hogy 

közvetlen családi körének elsősorban nem ő, hanem Én vagyok a Gondnoka!  

Valamikor felszólítottalak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám mindnyá-

jan, akik fáradtnak érzitek magatokat, és Én megenyhítelek benneteket. De 

ennek van egy feltétele. Ez így hangzik: Vegyétek magatokra az Én igámat. 

Csak azt tudom megenyhíteni, aki Engem vállal! Az Én igám abból adódik, 

hogy a szeretni tanítás keresztté válik akkor, ha a környezet, a hatalom ezt 

elutasítja. 

 Nem arról van tehát szó, hogy te valamit elrontottál, hanem arról, hogy 

a földi élet mindenki számára inkább pokol, mint Mennyország. Akik látszat-

ra jól élnek, legtöbbször menekülésben vannak önmaguk elől. Nélkülem jól 

élni nem lehet. De Velem, és csak Velem lehet jól élni még a legnagyobb 

nélkülözések közepette is! 

 2. Ha komolyan átgondolod az előbb elmondottakat, akkor meg fogod 

érteni azt, amit a Máté 6;25-34 evangéliumi részben leírattam. Tehát meg fo-

god kapni a választ e második kérdésedre. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2427. 

Kérdező: A KÖNNYEZŐ MÁRIÁRÓL 
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 300 évvel ezelőtt miért könnyezett Győrben a Mária-kép? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Tökéletesen igazad van, amikor azt mondod, hogy nektek kell jobban 

Ránk figyelni, és nem Nekünk rátok! 

 A vérkönnynek arról a fájdalomról tanúskodnak, amelyeket Anyám is, 

Én is átélek bennetek, amikor szenvedtek bűneitek miatt. A bűnöknek pedig 

pontosan az a forrása, hogy nem Ránk, hanem önző magatokra koncentrálva 

figyelmen kívül hagytok Bennünket! Higgyétek el, hogy Nálam nélkül sem-

mit nem tehettek, ami benső békéteket, boldogságotokat elő tudná segíteni. 

Tele vagytok narkotikumokkal, s ezek, bárminek is nevezed őket, egyre na-

gyobb anyagi áldozatot követelnek tőletek. Ennek nyomasztó súlya pedig 

még jobban belehajszol benneteket különböző bódulatokba. 

 Ebből az ördögi körből csak a megtérés, tehát a szemléletváltás, a gon-

dolkodás-átalakítás tud kimenteni benneteket. A megtérés pedig az égiekre 

figyelés nélkül elképzelhetetlen. A szentképek, -szobrok vérrel könnyezése 

azt akarja eredményezni bennetek, hogy ne csak a felszínen térjetek meg, ha-

nem egész benső valóságotok, értelmetek, szívetek egyaránt vállalja az égi-

ekre figyelést azzal a benső elhatározással, hogy újra felfedezi, elsősorban 

önmagában, a mindenkire kiáradó szeretet fontosságát. 

 Az imáidban kapott válaszok forrása Én vagyok! Megáldalak 

 SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2428. 

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETHETEK? 

 Részesülhetek-e az újjászületés kegyelmében? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába (János 3;3)! E 

kijelentésemmel világosan és félreérthetetlenül tudomásotokra hoztam azt, 

hogy mindenkinek lehetősége van a Földön az újjászületésre! Ennek hogyan-

járól már sokat beszéltem az eddig megjelent HANG-könyvekben. 

 Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az újjászületésük érdekében 

nem kell tenniük semmi mást, mint várniuk kell, hogy ez megtörténjék. Ha 

így lenne, akkor nem is beszéltem volna erről, mert Isten mindig mindenki-

nek megadja azt, amire szüksége van. Kétségtelen, hogy a legnagyobb szük-

sége mindenkinek arra van, hogy üdvözüljön, hogy eljusson Atyám országá-

ba, oda, ahol helyet készítettem mindenki számára.  

Aki létbe hívott téged saját szeretetéből, akaratod nélkül, nem tud üd-

vözíteni téged a te hozzájárulásod nélkül! Ez azt jelenti, hogy van valami, 
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amit a mindenható Isten sem tud megtenni helyetted. Van valami, ami az 

örök boldogságodat illeti, és ez a valami rajtad fordul: Át kell alakítanod 

gondolkodásodat! A gondolkodás-átalakítás vállalása nélkül újjászületés nem 

létezik. Akkor vállalod ezt a gondolkodás-átalakítást, ha elfogadsz, befo-

gadsz Engem életedbe abszolút ELSŐNEK. Ha elfogadsz Uradnak, Megsza-

badítódnak! Ha azt a napot, amikor ezt megteszed, életed legnagyobb ünne-

pének nyilvánítod, amelyet rendszeresen megünnepelsz nagy, benső, lelki 

pompával! Ha ezt megtetted, akkor mindent megtettél! A többit az Isten vég-

zi el benned! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2429. 

Kérdező: ÜDVÖZÜLNI SZERETNÉK! 

 1. Kegyelmébe fogad-e a jó Isten? 

 2. Mit kell tennem, hogy eljussak az Ő országába? 

 3. Alkoholista testvéremen hogyan segítsek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, mindig szerettelek, és ez a szeretet a benned élő Szentlé-

lek! Nagyon természetes, hogy EGY vagyok benned a Szentlélek által! Örülj 

annak, hogy kegyelmi módon benned élek (János 14;23)! 

 2. Neked nem kell tenned semmi mást, mint azt, hogy légy jóindulatú 

azokhoz, akik fölkeresnek téged. Imádkozz azokért, akik éppen eszedbe jut-

nak, és várj türelemmel sorodra. Amíg úgy látom, hogy szüksége van kör-

nyezetednek a te szeretetedre, és arra, hogy ők is növekedjenek az irántad va-

ló szeretetben, addig a Földön kell maradnod. 

 3. A szenvedélybetegeken csak akkor lehet segíteni, ha ők maguk is 

akarják ezt. Amíg nem akarják, addig imáitok segíteni tudják őket arra, hogy 

egyszer kezdjék el ők is akarni a gyógyulásukat. De ez csak olyanok életében 

valósul meg, akik jó szándékúak.  

Megadok egy címet, ahol a jó szándékú szenvedélybetegek az Én sze-

retetemmel és felszabadító erőmmel találkozhatnak: Halász Endre. Ő a leghi-

telesebb emberem most ebben az ügyben. Lakása: 2111. Szada. Róm. Kat. 

Plébánia. Ő is nagyon készül hazafelé! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2430. 

Kérdező: HOGYAN TUD MINDENT AZ ISTEN? 

 1. Mit tegyek a romboló energiáimmal? 
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 2. Van megtérés jóvátétel nélkül? 

 3. Isten nem tud mindent? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Örülök, hogy használod az eszedet. Csak az lehet tanítványom, aki vál-

lalja, hogy állapotszerű tanulóm legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy 

minden bennetek felmerülő kérdésre keresitek az értelmet megnyugtató vá-

laszt. 

 1. Nincsenek romboló energiák! Csak rombolásra is felhasználható 

energiák vannak. A SZÉL házakat is tud romba dönteni és malmokat is tud 

hajtani. Nem a SZÉL-en múlik, hogy mire használódik fel ereje! 

 Amit te romboló energiának nevezel, az olyan kísértés, amely legyőz-

hető az Én erőmmel. Az Én erőm a te erőd is, ha hiszed, hogy benned élek. 

 Van olyan, hogy megengedem gyengeséged miatti bukdácsolásaidat. 

Ezeket azért engedem meg, hogy túlságosan el ne bízd magadat. Azt viszont 

soha nem engedem meg, hogy erődön felüli, tehát Tőlem teljesen elfordító 

ártó erő hatása alá kerülj.  

Meg kell tanulnotok, hogy a Földön örök újrakezdők vagytok! Meg 

kell tanulnotok, hogy Én a remény föl nem adását értékelem a legjobban ab-

ban a harcban, amelyet Értem, és gyakran ellenetek kell megharcolnotok! 

Amíg hiszel abban, hogy te a Győztes oldalán állsz, még akkor is, ha bukdá-

csolsz, addig tudok benned élni! 

 2. A végső megoldás szempontjából teljesen mindegy, hogy ki mikor 

gyógyult meg. A lényeg, hogy egészséges lett! Az természetes, hogy minél 

előbb áll be ez a gyógyulás, tehát a megtérés, annál hamarább nyeri el az ille-

tő a szívbékét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságot. De a végső 

állapot elérése szempontjából a földi életnek bármelyik pillanatában megva-

lósítható ez. 

 Nincs szó tehát sem jóvátételről, sem érdemgyűjtésről. Megtérésről van 

szó olyankor, amikor újjászületésről van szó. E nélkül nincs Mennyország 

senki számára. E pillanattól kezdve van Mennyország, tehát boldogság, tehát 

egészség annak számára, aki megtért, aki elfogadott Engem Urának, Meg-

szabadítójának! Megbocsátásról sincs szó a szó legszorosabb értelmében! A 

megbocsátás elfogadásáról van szó! 

 Bennem az irgalmas Isten, az Isten irgalma jelent meg közöttetek! Aki 

Engem befogad, az az örök Megbocsátót fogadja be magába! 

 3. Isten mindentudásával kapcsolatban tisztáznom kell bizonyos fo-

galmakat. Minden csak az lehet, ami van! Az erkölcsi rendben a ROSSZ az 

nem valami, hanem a jó hiánya. Isten tud a jó hiányáról is, de nem a hiányt 
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tudja! Ha tudná, akkor Ő okozná, mert ami van, az azért van, mert Ő benne 

van létbentartó módon. Bennetek boldogító módon csak lehetőségként van az 

Isten. Tehát úgy, hogy lehettek boldogok, ha akartok boldogok lenni úgy, 

ahogy Ő, mint SZERETET van! 

 Isten előtt tehát semmi sincs elrejtve, és még az összes lehetőségekről 

is tud. Ezek a lehetőségek, ha realizálódnak, akkor nem Benne realizálódnak, 

hanem benne, mint lehetőségek megszűnnek! Bennetek realizálódnak!  

Ezáltal Isten nem lesz kevesebb. Amint a Napban mindaddig megvan a 

lehetőség a világításra, amíg sötét van. De mihelyt világíthat a sötétben úgy, 

hogy  a sötétet, mint a fény hiányát megszűntetheti, a sötétben történik meg a 

változás. Isten a lehetőséget nem tartja létben akkor sem, ha tud róla. Ezt fo-

galmaztam meg az előbb, amikor azt mondottam, hogy Isten tud a hiányról, 

de nem tudja a hiányt. Mert amit Isten tud, azt akarja is! Amit pedig akar, az 

mindig van! Amikor a Getszemáni kertben azt mondottam, hogy " ...ne úgy 

legyen, ahogy Én akarom, hanem úgy, ahogy Te!", akkor azt a szándékomat 

fejeztem ki, hogy ne rögzüljön Bennem a hiány! Aki ember, abban csak ak-

kor nem rögzül a hiány, ha ellene mond ennek a lehetőségnek! A rosszat, 

mint hiányt, nem kell soha szándékolni. Mint lehetőség van e nélkül is. A jót 

viszont mindig szándékolni kell, mert e nélkül csak lehetőség, tehát a való-

ságban nemlétező marad! 

 Isten mindentudása abszolút értelemben éppen annyira képtelenség, 

mint a mindenhatósága. Nem tudja sem megsokszorozni, sem megszüntetni 

Önmagát, mert Istenben nincs hiány! De tudja, hogy Ő is lehet hiány! Lehet 

hiány, sőt az is az elkárhozottakban, és bizonyos értelemben a boldogtala-

nokban is. Azért bizonyos értelemben, mert a kárhozottakban az ő rossz aka-

ratuk miatt, mint hiány rögzült az Isten, míg sok boldogtalanban - és ez csak 

a Földön lehetséges - a jó akaratuk ellenére, a tévedésük miatt, a helytelen lá-

tásuk és gondolkodásuk következménye miatt hiány az Isten. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2431. 

Kérdező: VÉRKÖTELÉK-PROBLÉMÁM VAN 

 1. Testvéremmel, gyermekemmel kapcsolatban mi a teendőm? 

 2. Halottaimról kérdezem a HANG-ot. 

 3. Mi a feladatom? 

HANG "Drága Gyermekem! 
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 1. A vérkötelék nagyon elfogulttá tud tenni benneteket. Az elfogultság 

pedig nagyon rossz tanácsadó még akkor is, ha az egyik leghatékonyabb sze-

replője életeteknek. Ennek a köteléknek nem szabad direkt módon, tehát 

közvetlenül nekimenni. Ez a kötelék csak indirekt módon lazítható. Tehát 

úgy, hogy Velem és gyermeked apjával kell tisztítanod, rendezned kapcsola-

todat. Amilyen mértékben ez sikerül, olyan mértékben oldódnak meg e téren 

a problémáid. 

 Velem úgy tudod rendezni, mélyíteni kapcsolatodat, hogy rendezed 

imaéletedet. Ez mindennek az alapja. E nélkül vak vezet világtalant. A ren-

dezett imaéletnek ismertető jele az áhítat és az állhatatosság. E sínpáron tud 

életed vonata a szívbékére ráállni. Áhítatosság és állhatatosság! Törekedned 

kell egyre átéltebbé tenni a magad számára azt, hogy amikor imádkozol, ak-

kor lelkedet az Istenhez emeled. Az állhatatosság pedig olyan önfegyelemre 

taníthat téged, amely által valóban kezedben tudod tartani sorsodat úgy, 

ahogy Én, Jézus, elvárom tőled. 

 A te és gyermeked életét sem tudod jól kezelni, ha direkt módon látsz 

hozzá! Minden családban alapot ad a széthúzásra az, ha valamelyik szülő a 

gyermeke oldalára áll a házastárssal szemben. Az ilyen felállás mindenkinek 

árt. Legfőképpen a gyermeknek! Igen, mert olyan vonalon kap felbátorítást 

egyéni döntésre az egyik szülővel szemben, amelyre soha nem lehet elég 

érett. Azt éli meg, hogy egyik szülője ellensége! S mivel csak az egyik ilyen, 

bízhat abban, hogy győzelmet arathat felette a másik szülő segítségével.  

 Te ne akard enyhíteni gyermeked fájdalmát, amelyet szerinte és szerin-

ted apja okozott. Így a gyűlölet irányában indultok el mindketten. Ne gyer-

mekedet akard megérteni, hanem a férjedet gyermekeddel szemben. Gyer-

mekeddel való megkötözöttséged sem gyermekednek, sem neked nem hasz-

nál semmit! Sőt árt! Árt, mert képtelenné tesz az elfogulatlan szeretet felvál-

lalására, tehát az objektív szemléletre. Erre is áll első kijelentésem, amelyet 

nyilvános működésem beköszöntőjében mondottam: "Alakítsátok át gondol-

kodásotokat!" (Márk 1:15). 

 2. Ne foglalkozzatok semmiféle formában halott-idézéssel! Az más, 

mikor valaki, aki már meghalt, engedélyt kap arra, hogy érzékelhetővé tegye 

magát a földi emberek számára. De ennek megidézése ellene van az isteni 

tervnek, amely szerint más dimenzió, és ennek megfelelően más életrend is a 

földi és az égi dimenzió. 

 Imádkozzatok halottaitokért! Ezzel tudjátok kimutatni azt, hogy a sze-

retet erősebb, mint a halál. A kapcsolatfelvétel tehát még nem halott-idézés. 

Ez áll az őrangyalokkal való kapcsolatfelvételre is. Ez nem szellemidézés 
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olyan értelemben, mintha valamelyik szellem materializálására tennétek kí-

sérletet. 

 A halálban mindenki olyan önismeretre jut, amelyben nem tud hazudni 

önmagának. Itt mindenki rádöbben arra, hogy nem az a fontos, hogy a másik 

milyen, a másikkal mi van, hanem az, hogy ő milyen, vele mi van. Ezt a 

szemléletet ajánlom neked már itt a Földön is! 

 3. Komolyan át kell elmélkedned Máté 6;25-34 gondolatait! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2432. 

Kérdező: ANYÁMMAL NEM JÓ A KAPCSOLATOM 

 Édesanyámmal gyakran ellentétben állok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Talán némi vigaszt jelenthet számodra, ha elmondom, hogy Én is gyak-

ran szembekerültem Édesanyámmal. Tudom, óriási a kettő közötti különb-

ség. De éreztetnem kell veled, hogy a szülő-gyermek kapcsolat véglegesen 

soha nem lehet felhőtlen. 

 A negyedik parancs, amely a szülői tiszteletre szólít fel benneteket, azt 

akarja nyomatékosítani, hogy itt egy olyan problémáról van szó, amely na-

gyon sérülékeny. 

 A kapcsolatok azért kapcsolatok, mert egyik oldalról nem rendeződ-

hetnek. Ez pedig azt jelenti, hogy sehogy sem rendeződhetnek véglegesen, 

mert nem szériában teremtett benneteket a Teremtő. Mi hát a megoldás? 

 A benső szabaddá válás! Ezt a szabadságharcot senki nem kerülheti 

meg. Már a legbensőbb kapcsolat is ilyen, vagyis a test-lélek kapcsolat! Ön-

magatokkal sem tudtok mindenben kompromisszumot kötni. Bizony, a 

mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják azt maguk-

hoz. 

 Más az alkalmazkodás, és más a behódolás. Alkalmazkodni igen, be-

hódolni nem! 

 A mások feletti uralkodni vágyásnak mindig sátáni gyökerei vannak. 

Ezt mindenki csak önmaga képes irtogatni, gyomlálni önmagából. Nemcsak 

más ember, de Isten sem képes ezt senkiből kiirtani, mert nem maga a vágy a 

rossz, hanem legtöbbször az iránya! 

 Ha arra törekszel, hogy édesanyád ellenkezéseit önismeretre használd 

fel, akkor lesz olyan, hogy bekeményít, és lesz olyan, hogy rugalmassá tesz 

az ebből fakadó felismerés. Az úgynevezett béke kedvéért nem mondhatsz le 

mindig arról, hogy azt mondd, amit gondolsz. De ha szíved békéjét nem ve-
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szélyezteti, akkor szavaid elrejthetik gondolataidat, ahelyett hogy közölnék 

azokat. Ha senkinek nem árt, és mindenkinek használ, akkor szeretetből vál-

lalhatod, hogy nem mondasz igazat, hogy nem mész bele meddő vitákba. 

     Mint magad is tudod, veszekedéssel nem sokra tudsz menni. Komoly fel-

adata minden értelmes földi lénynek, hogy az igazságot szeretetben, a szere-

tetet igazságban hozza nyilvánosságra. 

 Szabadságharcodban nem hagylak magadra. Kérd gyakrabban a böl-

csességet (Jakab 1;5), hogy minél kevésbé sérüljön az igazság, és minél job-

ban növekedjék a szeretet! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2433. 

Kérdező: JÓ-E AZ ÖNHIPNÓZIS? 

 1. Az önhipnózisról kérek véleményt! 

 2. Valóban ember tervez, és Isten végez? 

 3. Számomra van-e üzenete a HANG-nak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nagyon fontos, hogy meg tudjátok mondani azt, hogy egy-egy szó 

alatt mit értetek. Az önhipnózis lehet valami álomba ringatás, lehet valami 

elképzelésnek magatokba szuggerálása, de lehet a meditálásnak, az elmélke-

désnek olyan imaformája is, amely erősíti bennetek az empátiát Velem, Jé-

zussal és embertársaitokkal. Ha ez utóbbira gondolsz, amikor kimondod e 

szót: önhipnózis, akkor csak a legjobbakat tudom mondani erről az imafor-

máról. 

 2. Részben igaz, hogy ember tervez, Isten végez. Azért részben, mert 

Isten gondolkodó lényeknek teremtett benneteket, és amit nektek kell meg-

tennetek szellemi síkon, azt Isten nem teheti meg helyettetek, mert ha megte-

hetné, akkor nem lennétek erkölcsi lények, akik felelősek tetteikért. De az is 

igaz, hogy Isten végez, mert ha azt akarjátok megtenni, amit Ő kíván, s ehhez 

gyengének érzitek magatokat, akkor erőért Hozzám kell fordulnotok. Vagyis 

csak EGYÜTT tudjunk tenni azt, ami boldoggá tesz benneteket! 

 3. Számodra üzenetem az, hogy tovább is maradj állhatatos abban, 

hogy a fejlődési vágy soha ne szűnjön meg benned. Minden test egy idő után 

már nem fejlődik, hanem kezd lebomlani. A lélek azonban, pontosan azért, 

mert a Szentlélek élteti, képes arra, hogy soha véget nem érően fejlődjék a 

szeretetben.  
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Üzenetem számodra tehát az, hogy légy állhatatos, hűséges annak a 

Szentléleknek irányításához, AKI benned állandósítani képes a szeretet fejlő-

dését. 

 Megáldalak az ÉLTETŐ LELKEM LELKÉVEL!" 

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

2434. 

Kérdező: AGGÓDOM.  CSAK JÓT AKAROK LÁTNI MINDENBEN!  

 1. Szellemidéző barátnőmet helyesen terelgetem-e? 

 2. Aggódon egy barátomért. 

 3. Helyes az, ha csak a jó oldalát akarom látni mindennek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon jól beszéltél barátnőddel a szellemidézéssel kapcsolatban. 

Van mindenkinek őrangyala. Bőven elég, ha valaki a szellemvilágból ezzel 

az áldott lélekkel veszi fel a kapcsolatot. Aki nem ezt teszi, hanem inkább 

más szellemekkel kíván társalogni, az okosabb akar lenni annál az Istennél, 

aki őrangyalt állított mellétek azért, hogy ez az angyal (küldött!) tegye meg 

azt teremtményi szinten, amit a Teremtő a Földön élők számára segítségnyúj-

tás címén felkínál. 

 A kontrollálatlan szellemidézés nem azért nem jó, mert tiltják, hanem 

azért, mert nem jó! Csali! Csak rövid távon nyújt némi megnyugvást. Hosszú 

távon zűrzavart okoz. 

 2. Én is aggódom barátodért. Amennyi a jó szándék benne, annyi ala-

punk van a reménykedésre. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy bárki is 

végleg reménytelen eset lehetne, hanem arról, hogy akit szeretünk, azt sze-

retnénk minél több fölösleges szenvedéstől megóvni. Azt a szenvedést mon-

dom fölöslegesnek, amelyet ki lehetne kerülni akkor, ha valaki mielőbb hall-

gatna Rám, Jézusra. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönnie arra, hogy csak 

úgy lehet boldog, ahogy azt Isten Általam, Jézus által felkínálta nektek. Ezért 

annyira elkerülhetetlenül fontos, hogy  Velem foglalkozzatok! 

 3. Ki kell javítanom e kérdésedet. Nem az a jó, ha csak a jó oldalát 

akarja valaki mindennek meglátni, hanem az, ha arra jön rá valaki, hogy csak 

jó oldala van mindennek akkor, ha valaki elfogad Engem, Jézust, Urának, 

Megszabadítójának. 

 Aki nem fogad be Engem abszolút elsőként életébe, az előbb-utóbb 

nemcsak azt fogja megtapasztalni, hogy mindenben van jó és mindenben van 

rossz is, hanem azt, hogy mindenben csak rossz van! 

 Ezért a megtérés semmivel nem pótolható, és semmivel meg nem 

előzhető. Aki megtért, az ettől még a Földön nem került páholyba! A megté-
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rés kezdet! Kezdete annak a gondolkodás-átalakításnak, amely által minden-

re rá lehet és rá is kell kérdeznie a megtértnek: ez miért jó nekem? Igen, mert 

az Istent szeretőknek minden a javára válik! De ezt meglátni az Isten sem 

tudja senki helyett. Ezt mindenkinek önmagának kell felismernie. Ez a gon-

dolkodás-átalakítás tehát folyamat, amely kell hogy következménye legyen a 

valódi megtérésnek. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2435. 

Kérdező: ELKÁRHOZOM? 

 1. Rosszat tettem egy szellemidézéssel? Elkárhozom? 

 2. Megfelelő munkahelyet adjon nekem az Úr! 

 3. Őrangyalomat megidézhetem-e? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Szellemidézéssel foglalkozni semmiképpen sem jó! Akik már el-

mentek, nem azért mentek el, hogy visszajárjanak! Hagyjátok őket nyugton, 

békén! Ha valóban van szeretet szívedben édesapád iránt, akkor engedd őt 

el! Ez a megkötözöttség, amelyet vele kapcsolatban ápolsz magadban, nem 

jó sem neki, sem neked! De azért elkárhozásról ne beszélj! Istentől nem kell 

félned! Isten szeretete soha nem fogyatkozik meg irányodban sem! Bármi 

rosszat teszel, ő mindig szeret! Isten a SZERETET, tehát csupa JÓ AKA-

RAT! 

 Pokol van, de az is Isten szeretetének műve, mert jobb, mint a nemlét, 

és nem abszolút reménytelenség! Joggal! Ennek magyarázatába most nem 

bocsátkozom, mert ez külön tanulmányt igényelne. Elégedj meg most annyi-

val, hogy van pokol, de az nem az olyanok számára van, amilyen te vagy. 

 2. Azon vagyok, hogy megfelelő munkahelyet találj magadnak. De en-

nek van egy feltétele: keresd az Isten országát és az Ő igazságát (Máté 6;33)! 

Érdemes elolvasnod az egész 6;25-34. részt. 

 3. Őrangyalod mindig kész segíteni, ha hívod őt. Számára ez kifejezet-

ten öröm, mivel az ő segítsége nemcsak téged gazdagít lelkileg, hanem az 

egész teremtett világot. Nagyon fontos tehát, hogy megidézd! Őrangyalod 

azért jó szellem, mert tiszteli szabadságodat, és ezért a te döntésed, hogy vele 

kapcsolatba kerülj, sorsdöntő számodra. Nélküled ő tehetetlen, de ha behívod 

életedbe, ha kéred őt, akkor nagyon tud segíteni neked. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2436. 

Kérdező: SOK BENNEM  A HOMÁLY! 

 1. Kivel beszélek? Hol Jézusnak, hol Sátánnak mondja magát. 

 2. Sok látomásban volt már részem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, nem szoktam senkinek bejelentkezni, csak azért, hogy be-

szélgessünk. Ha valaki megszólít Engem, és úgy gondolja, hogy Én válaszo-

lok, akkor az Én válaszom mindig épít, buzdít és vigasztal! Ha nem ilyen 

szavak szólnak hozzád, akkor az nem Én vagyok! 

 Neked nem arra kell törekedned, hogy párbeszédben légy Velem, ha-

nem arra, hogy reggeltől estig, estétől reggelig, tehát mindig tedd azt, amit a 

szeretet megkíván tőled. Szolgáld azokat, akik erre lehetőséget adnak neked. 

Mondj ellen határozottan minden rendkívüliségnek, mert Én a REND-nek, és 

nem a rendkívüliségeknek vagyok az Istene! 

 Amikor imádkozol, akkor mondd azokat a kötött imákat, amelyeket 

már eddig is mondani szoktál. Mondd el többször is naponta a Miatyánkot, 

Üdvözlégyet, reggelenként a Szívem első gondolat-ját vagy más szép reggeli 

imát. Esténként az Ó édes Istenem-et vagy más szép esi imát. Ne saját szava-

iddal beszélj. Téged a kötött imák hoznak közelebb Hozzám! De ami a leg-

fontosabb: a szolgáló szeretet! Számodra ez a legfontosabb!  

 Ne itt a Földön akarj Engem színről színre látni! Ne itt akarj Engem 

közvetlenül hallani. Olvasd az evangéliumokat! Ezekkel tápláld lelkedet, és 

ne az ufómagazinokkal! Azt a rövid időt, ami még hátra van neked a földi 

életből, mindenek előtt gyakorlati szeretettel akard megtölteni. Csak ezeknek 

fogsz örülni a halálod óráján, amelyhez hatvan év után már mindenkinek kö-

zel kell éreznie magát. 

 Én hiába szeretlek téged, ha te nem a szeretet megvalósításával vagy 

elfoglalva, hanem azzal, hogy ki beszél hozzád, és azzal, hogy milyen élmé-

nyeid voltak és vannak. 

 Drága Gyermekem! Készülj a Velem való közvetlen találkozásra úgy, 

hogy soha senkinek  ne árts, mindig mindenkinek megbocsáss, és segíts ott, 

ahol erre lehetőséget adnak neked. Irántam való szeretetedet így tudod kimu-

tatni! Így, és nem másképpen! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2437. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Mit jelent egy házból kiáradó fény-látomásom? 
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 2. Házastársammal nem tudok egy húron pendülni.  

 3. Több szentírási hely homályos előttem. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Egy kemény mángorlón kellett átpréselődnöd, míg a házból kiáradó 

fényt megláttad. Senki nem kaphat értékes kegyelmeket anélkül, hogy ne kel-

lene átmennie bizonyos belső sivatagokon. 

 A fény, amelyet kiáradni láttál, az Én jelenlétem, fényem, amely tudatja 

veled, hogy nem hagylak magadra, nem engedem, hogy teljesen és véglege-

sen a sötétség birodalmának foglya légy! 

 A bizalomnak, a reménynek, tehát a látó szívnek mindig helye van éle-

tedben. Igaz, hogy ettől a földi élet pokla nem lesz Mennyország, de szíved-

ben mindig ott fog ez derengeni, mert Rám találtál! 

 2. A hangsúlyt feltétlenül arra kell helyezned továbbra is, hogy Velem, 

Jézussal légy egyre élőbb, egyre bensőségesebb kapcsolatban. Ennek pedig 

legbiztosabb útja-módja a párbeszédimádság, mivel ebben az imaformában 

valóban úgy tudok szólni hozzád, hogy az azonnal épít, buzdít és vigasztal, 

tehát nemcsak gondolatokat közlök, hanem erőt is adok arra, hogy szívbéké-

det megtaláld. 

 Ha ápolod a Velem való kapcsolatodat, akkor házastársaddal való kap-

csolatod is úgy fog alakulni, ahogy az számodra a legoptimálisabb lesz. 

 3. Most röviden válaszolok egy-egy különálló kérdésedre. 

- A hűtlen intézőt azért dicsértem meg, mert élete zsákutcájából megfe-

lelő ön- és emberismeret birtokában  az adás vállalásával próbált kijutni. Te-

hát nem a csalását értékeltem, hanem az okosságát. 

- Én mindig tekintettel voltam azokra az egyházi törvényekre, amelyek 

az emberek érdekeit is szolgálták. Csak azokra nem voltam tekintettel, ame-

lyek embertelenek voltak. Az egyházi adó sem akkor, sem most, semmikép-

pen sem mondható embertelennek! 

 - Nincs ellentmondás e két kijelentésemben: Aki nincs Velem, az elle-

nem van, és aki nincs ellenünk, az velünk van. Mindenki annyiban van Ve-

lem, amennyiben ismeretei ezt lehetővé teszik számára. 

 - Amilyen ismeretem Nekem, Jézusnak birtokomban volt az utolsó 

napról, az nem volt olyan, hogy emberként embereknek továbbadhattam vol-

na. 

 - Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenél-

ményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, 

hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás 

feltétlenül átélt valóság lehet csak.  
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Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt 

időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, 

amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizo-

nyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség vagy 

képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított 

és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont 

ki a lélekkereszteltben. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2438. 

Kérdező: APÁMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM 

 Anyám halála óta apámmal megromlott a kapcsolatunk. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te nem rontottál el semmit. Aki nem Rám építi életét, az feltétlenül 

olyan talajra épít, amely alkalmatlan arra, hogy az élet kikerülhetetlen vihara-

iban biztosíthatná a lélek nyugalmát. A nyugtalan lélek pedig előbb-utóbb ki-

vetíti önmagát környezetére, és ott is nyugtalanságot igyekszik előidézni. 

 Amint egy kapcsolatot képtelen egy személy jól kiépíteni, úgy azt meg-

tartani is képtelen. Te ne is arra törekedj, hogy helyreálljon a régi jó kapcso-

latod apáddal, mivel ez nem rajtad múlik, hanem arra törekedj, hogy Velem 

legyen olyan a kapcsolatod, amely erőforrás is számodra ahhoz, hogy szívbé-

kédet meg tudd őrizni. A többi nem a te dolgod. 

 Az a fájdalom, amelyet apád magatartása okoz benned, az Én fájdal-

mam is, és így nemcsak elviselhető lehet számodra, de értékelned is kell, mi-

vel fájdalmamat is megosztom veled. Ez feltétlenül alap arra, hogy majd 

örömömnek is részese légy. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2439.  

Kérdező:  CSAK TERHÉRE VAGYOK MINDENKINEK 

 1. Nem találom helyemet. Nincs rám szüksége senkinek? 

 2. Nem vagyok megelégedve sorsommal, magammal. 

 3. Mindig minden rosszra fordul életemben. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha egy fának, virágnak nincs gyökere, akkor bizony ezek különböző 

viharok játékszerévé válnak. Azok a kicsi és nagy viharok, amelyek mindig 

jellemzői a földi életnek, hisz a földi élet nem lehet Mennyország, többek 

között arra valók, hogy önismeretre juttassanak benneteket. Így is mondhat-
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nám: rákényszerítenek benneteket arra, hogy vizsgáljátok meg gyökereiteket. 

Csak az Én életembe oltott élet rendelkezik olyan erő- és életforrással, amely 

a szívbékét biztosítani tudja. Aki ezt nem vállalja, az állandó menekülésben 

van. Annak soha semmi sem jó, soha nincs megelégedve, egyszerűen nem ta-

lálja, mert nem is találhatja meg a helyét. Nem, mert nem ott keresi, ahol 

van, hanem ott, ahol elveszítette, vagyis a mulandóságban. 

 Egy elveszett tárgyat ott kell keresni, ahol elveszítették. De a benső bé-

két soha nem lehet megtalálni ott, ahol el szoktátok veszíteni, vagyis a mu-

landóságban. Csak Nálam, Jézusnál, találhattok vissza önmagatokhoz. Égen 

és Földön az egyedüli megoldás Én, Jézus, vagyok! Nem a papok, nem az 

egyházak, nem különböző szellemi és gazdasági, politikai áramlatok, hanem 

Én, Jézus! 

 Engem meg lehet találni az evangéliumokban, de ott vagyok minden 

rászorulóban is, csak észre kellene vennetek. Benned is jelen vagyok. De te, 

ha Engem keresel, akkor is magadon kívül keresel, így soha meg nem talál-

hatsz. Ha erőt vennél magadon, és olyan gondolatokat engednél felszínre ke-

rülni magadban, amelyek építenek, buzdítanak és vígasztalnak, amint a 

HANG 1. kötetében felajánlottam nektek, s amelyet párbeszédimának nevez-

tem el, akkor nem merülne fel benned sem az, hogy tiltott kapcsolatba kerülj 

bárkivel is, hisz senki nem építheti saját boldogságát mások boldogtalanságá-

ra, és nem merülne fel benned az, hogy nincs értelme életednek. Azért sem 

merülhetne fel ilyen gondolat benned, mert az Én életem benned sem lehet 

értelmetlen. Ezt nem volna nehéz belátnod! 

 2. Sorsodat te választottad magadnak! Amint az Én sorsomat is Én vá-

lasztottam magamnak kétezer évvel ezelőtt. Mindenki ugyanazért választja 

sorsát: hogy megtalálja önmagában az Én boldogító jelenlétemet! Aki ezt 

vállalja, az a napi teendőit Bennem, Velem és Általam feltétlenül meg tudja 

oldani. Igen, mert rájön arra, hogy nem az a feladata, hogy álmaiban vágyait 

kergesse, hanem az, hogy reggeltől estig tegye meg azt, amit meg tud tenni 

annak érdekében, hogy szíve békéjét megőrizze. Semmi más feladata nincs.  

Aki úgy gondolja, hogy szíve békéje nem önmagától, hanem másoktól 

is függ, az nem ismeri sem önmagát, sem az Istent. Az olyan tévedésben él, 

amelyből, ha nem akar kijönni, akkor abból az Isten sem tudja kihozni. Elég, 

ha komolyan elhiszed azt, amit Máté 6;25-34. részben olvasol. 

 3. Egyetlen mondatot mondok neked e harmadik kérdéseddel kapcso-

latban. Minden azon fog fordulni, hogy hiszel Nekem vagy sem. E mondat 

így hangzik: A földi élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek lá-

tod, olyan! 
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 Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

 TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2440. 

Kérdező: SOHA NEM SIKERÜLT AZ IGAZI MEGTÉRÉS 

 Hiába törekedtem harmonikus életre. Soha nem sikerült. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Szinte megismételhetném az előző levélre adott válaszomat. (A HANG  

24-dik könyvében majd olvashatod). Neked is azért van annyi jajod-bajod, 

mert nem ott keresed életed megoldását, ahol az van. 

 Három szempontra hívom fel figyelmedet. 

 a.) A rajtatok kívüli földi élet soha nem lehet Mennyország. Vagy po-

kol, vagy tisztítóhely. Önmagatokban feltétlenül meg kell találnotok a 

Mennyországot, mert aki itt a Földön nem találja meg önmagában a Menny-

országot, az halála után sem lesz képes önmagát a Mennyországban találni. 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a boldog Istennek csak boldog gyer-

mekei lehetnek!   

b) Önismeret nélkül nincs megoldás. A környezet elsősorban arra való, 

hogy tükör legyen a helyes önismeret kialakításra. Az önismeret első és leg-

fontosabb következménye az, hogy felismeritek megkötözöttségeiteket, ame-

lyek akadályai annak, hogy szívetek békéjét átvegyétek Tőlem, és ehhez az 

erőt feltétlenül megadom mindenkinek, aki Hozzám fordul (Máté 11;28). 

c) Mivel mindenkiben jelen vagyok boldogító módon, ezért ennek 

meglátásához elengedhetetlen a gondolkodás-átalakítás. 

Lejegyzek itt neked még három szentírási részt az evangéliumokból. 

Ha ezeket átelmélkeded, akkor elindultál azon az úton, amely szíved békéjét 

megteremti, és amellyel Én, mint ÚTTAL azonosítottam Magamat.  

 János 14;23 - Máté 6;25-34 - Márk 1;15 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2441. 

Kérdező: SZERETNÉK BŐRBAJOMBÓL KIGYÓGYULNI! 

 Hogyan tudnék meggyógyulni csalánkiütésemből? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ahol a felszín, tehát az a határterület válik természetellenessé, amely a 

közvetlen kapcsolat érintkezési felületét jelenti, ott a mélyben két visszauta-

sítás húzódik meg. 
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 Az egyik az, hogy nem akarod elfogadni magadat olyannak, amilyen 

vagy. A másik az, hogy nem akarod elfogadni környezetedet olyannak, ami-

lyen. 

 Az első ellenkezés feloldása akkor valósul meg, ha megérteted magad-

dal, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha 

ezt a kikezdhetetlen igazságot valóságnak tudod megélni, akkor a bőrkiütése-

idnek egyik gyökerét már eltávolítottad. Úgy gondolom, hogy ez a könnyebb. 

 Nehezebb arra rávenned magadat, hogy elfogadd: teljesen független 

vagy környezetedtől, ami benső békédet illeti. Nehezebb átélned azt, hogy 

nem neked kell megtenned mindent annak érdekében, hogy téged elfogadja-

nak, hanem nekik kell téged elfogadniuk olyannak, amilyen te vagy, ha egy-

szer valódi szeretet van bennük. Ha pedig nincs bennük ilyen szeretet, akkor 

neked nem kell megtenned semmit azért, hogy az ő önzésüknek megfelelj. 

 Ha a fenti két gyökérbajt feloldottad azáltal, hogy elfogadtál Engem 

abszolút elsőnek életedben, akkor természetszerűen meg kell szűnnie a bőr-

bajnak, mert lelkedben kihúztad léte alól a talajt! 

 A HANG 1. kötetében olvasható párbeszédimát gyakorold. Ez az ima-

forma a benső bajok megoldásának legbiztosabb orvossága. Igen, mert Én, 

Jézus, közvetlenül tudok így szólni hozzátok, és az Én szavaim nemcsak 

olyan ismereteket közölnek veletek, amelyek építenek, buzdítanak és vigasz-

talnak benneteket, hanem erőforrásul is szolgálnak a benső békétek létreho-

zására és megőrzésére. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2442. 

Kérdező: ÉRTÜNK HALT MEG JÉZUS? 

 1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg? 

 2. Jézusnak milyen kapcsolata volt a szamaritánusokkal? 

 3. A pogányok fogékonyabbak voltak Jézus iránt, mint mások? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok szívetekbe, és 

ezáltal együtt tudjam járni veletek már itt a Földön azt a szeretet-utat, amely 

a Földön benső békét ad, és a külső békének is megfelelő alapul szolgál. 

Igen, mert ha valaki soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, 

és segít a rászorulókon, amint Én tettem és teszem azokban, akik valóban 

ismernek és szeretnek Engem, az valamiképpen már itt és most a mennyek 

országát jeleníti meg a Földön. 
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 Azért jöttem tehát közétek, hogy szebb legyen a Föld! Azért jöttem, 

hogy ti egymásnak szerető testvérei tudjatok lenni abban a bizonyosságban, 

hogy Isten édes gyermekei vagytok. Azért jöttem, mert tudtam, hogy Nálam 

nélkül semmi olyat nem tehettek, ami az örök boldogság honában is értéket 

jelenhetne. 

 Nem azért jöttem, hogy kiengeszteljem az Atyát! Olyan Atya nincs, aki 

iszonyatos haraggal tekintett rátok mindaddig, amíg Engem meg nem ölte-

tek! Olyan Atya nincs, aki csak akkor tudott végre megnyugodni, amikor már 

az utolsót vonaglottam a kereszten! Aki azt mondja nektek, hogy ezt követel-

te Isten igazságossága, akkor annak Én, Jézus, azt mondom, hogy a világ 

legnagyobb igazságtalansága történt akkor, amikor Engem ártatlanul elítéltek 

és megöltek. Bizony káromkodik az, aki a világ legnagyobb igazságtalansá-

gát Isten igazságosságával azonosnak mondja. 

 Gondold csak végig egyszer a tékozló fiú édesapjának lelkületét. Ben-

ne mutattam be Atyámat nektek. 

 Atyám mindenkinek megbocsát, aki feléje fordul és gyermeke akar 

lenni. Atyámnak az fájdalma, hogy gyermekei nem akarnak Feléje fordulni, s 

ezáltal képtelenné teszik magukat arra, hogy boldogok legyenek. Ez nagyon 

fáj a SZERETETNEK, aki az Isten!  

 A Szeretet soha nem örül semmiféle szenvedésnek. A Szeretet nem ki-

engesztelődni akar, hanem megbocsátva szeretni! "Irgalmasságot akarok, és 

nem áldozatot" (Máté 12;7)! A Szeretet együtt szenved a szenvedővel! Sőt, 

EGY a szenvedővel! Ezért nem azt mondottam, hogy nagyon sajnálom azo-

kat, akik éheznek, szomjúhoznak, nélkülöznek és üldöztetést szenvednek, 

hanem azt mondottam, hogy amit az ilyenekkel tesztek, azt Velem teszitek 

(Máté 25;40)! 

 Akinek bűnbánata volt, mielőtt Én, Jézus a Földre jöttem, az már Előt-

tem is "Ábrahám kebelére" került. Aki nem tart bűnbánatot, az, akár megöl-

tek Engem, akár nem, nem kerülhet "Ábrahám kebelére"! A különböző vallá-

si, dogmatikai viták helyett inkább szeressétek egymást! 

 2. A szamaritánusok és a zsidók ellenétéről megfelelő szakkönyvekből 

megfelelő ismereteket szerezhetsz. 

 3. A pogányok nem voltak annyira átitatva azzal a hamis felfogással, 

hogy a Messiás majd világhatalmat biztosít az Isten választott népének, ezért 

e nagy akadályt nem kellett elhárítaniuk az útból, hogy felismerjék bennem 

az Isten Fiát. Ilyen értelemben valóban nagyobb volt bennük a fogékonyság 

Irányomban. 
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 Gyermekem! Örülök, hogy komolyan foglalkozol Velem és a Velem 

kapcsolatos eseményekkel! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2443. 

Kérdező: VALÓBAN MEGTÉRT VAGYOK? 

 1. Férjemet mintha bántaná az, hogy megtértem. 

 2. Valóban jó a nyelvimám? Megtért vagyok? 

 3. Meditációmban Jézus nézett rám? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én JEL vagyok, akinek ellene mondanak. Ezt már az öreg Simeon is 

megjövendölte, amikor magához ölelhetett. Jel vagyok benned is! Jel kifelé, 

és erő és béke befelé! Hinned kell jelenlétemben! Férjed még nagyon fog ál-

dani téged azért, hogy befogadtál Engem életedbe. Ő még nem tudja, nem ér-

ti, hogy ezzel nem rövidült meg, hanem nagyobb lehetőség nyílt előtte a ben-

ső béke felé. 

 Téged ne zavarjon az, hogy Miattam szenvedned kell! A szeretet min-

dent el tud viselni, kivéve a bűnt, tehát azt, hogy szeretetlenné váljék! A sze-

retet mindent képes átváltoztatni, bár gyakran sok idő kell hozzá. A szeretetet 

semmi sem változtathatja meg. A szeretet ÖRÖK! 

 2. Te valóban megtért ember vagy, és nyelvimád az Én Lelkem szerete-

tét, építő, buzdító és vigasztaló erejét sugározza, közvetíti. 

 Az ősellenség leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt min-

dig beveti. Te Irántam való szeretetből vállalod a nyelvimát, hát hogy is le-

hetne az rossz!?! Tudnod kell, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát 

építi. Adj hálát ezért az egyszerű, de nagyszerű adományért! 

 Más felekezetek gyülekezetébe csak addig érdemes járnod, amíg azt 

éled meg, hogy Én otthon lehetek nálad. Tehát nem az a lényeg, hogy te jól 

érezd magadat, hanem az, hogy Én jól érezzem magamat szívedben. Én, Jé-

zus, soha nem mondottam azt, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat 

különböző nevetések közepette, hanem azt mondottam, hogy még akkor is 

boldogok vagytok, ha bántanak titeket, és hazudozva minden rosszat monda-

nak rátok Miattam! Örüljetek annak, hogy nevetek be van írva a mennyek-

ben! Tehát a remény adjon olyan  derűt szívetekbe, amely hatására a szenve-

désekben, bántalmazásokban  is boldogok, kiegyensúlyozottak tudtok ma-

radni. 

 3. Meditációidban különböző módon éreztetem veled jelenlétemet. De 

ne keresd a rendkívüliségeket! Aki szeret Engem, az tudja, hogy nem önma-
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gára, hanem Rám kell irányítania mások figyelmét. Ez pedig csak akkor va-

lósul meg, ha valaki a másikra figyelő szeretetben tűnik ki. Az ilyen szeretet-

megnyilvánulás méltán vált ki csodálatot azokban, akik felé e ráfigyelő sze-

retet fordul! 

 Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2444. 

Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK ISTEN AKARATA SZERINT? 

 1. Mit jelentettek a leereszkedő aranyfelhők? 

 2. Tudok élni Isten akarata szerint? 

 3. Kényszer van bennem, hogy belül megváltozzam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az Én mennyei Atyám gyakran ad olyan külső jeleket, amelyek meg-

erősítenek benneteket abban, hogy az a világ, amelyben éltek, nemcsak szá-

motokra létezik, hanem az isteni Gondviselés is jelen van benne. Azért teszi 

ezt, hogy bátrabban tudjatok ellene mondani minden rossznak, és legyen 

nagy elszántság bennetek minden jóra akkor is, ha ezért gyakran nem dicsé-

retet, hanem félreértésből fakadó lekicsinylést, sőt rosszindulatból származó 

bántalmazást is kaphattok. 

 2. Általában senki nem kíván olyat gyermekétől, amire az nem képes. 

Nagyon természetes, hogy mennyei Atyátok csak azt kívánja tőletek, ami 

nemcsak megvalósítható, hanem a megvalósítása boldogító is! 

 Nagyon fontos, hogy legyen átélt reggeli imád. Aki az Isten áldásával 

indul naponta, az rendre meg fogja tapasztalni Isten jóságos, gondviselő sze-

retetét. Nem arról van szó, hogy nem lesz, vagy kisebb lesz a keresztje, mint 

másoknak, hanem arról, hogy olyan erőt fog érezni magában, amely által 

felül tud emelkedni minden csüggedésen. És ez nem kis dolog abban a világ-

ban, amelyben annyi csalódás ér benneteket. 

 3. Ami él, az fejlődni akar. Ha olyan kényszer van benned, amely 

előbbre akar vinni, akkor adj érte hálát. Ha olyan kényszert érzel magadban, 

ami akadályozni akar az előbbre jutásban, akkor vedd igénybe az Én jelenlé-

tem erejét. Én, Jézus, legyőztem a világot. Mindenkivel meg akarom osztani 

ezt a világ fölötti győzelmemet, hogy ti mindannyian el tudjátok nyerni az 

élet koronáját. 

 Drága Gyermekem! Te sok kérdést tettél fel leveledben. Már jó ideje 

csak három kérdésre válaszolok mindenkinek. Miattatok teszem ezt. Azt sze-

retném, ha olvasnátok HANG-könyveimet, mert azért írattam le gondolatai-

mat problémáitokkal kapcsolatban, hogy elsősorban  magatoknak, másodsor-
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ban pedig rajtatok keresztül embertársaitoknak megfelelő tanácsokat tudjatok 

adni arra vonatkozóan, ami a boldogságotokat illeti. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2445. 

Kérdező: TÖBB KEGYELEMRE VÁGYOM! 

 1. Mit jelent őrangyalom neve? 

 2. Szeretnék találkozni az Úrral! 

 3. Látni és hallani egyaránt szeretnék bensőmben! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amit te kérdezel, az nem fordítható le semmiféle nyelvre. Bőven 

elég, ha tudod, hogy olyan őrangyalod van, aki Velem is, veled is közvetlen 

kapcsolatot tart fenn a te érdekedben. Gyakran fordulj hozzá elirányításért! 

Ha párbeszédimában vállalod azt, hogy szóljon hozzád, akkor tapasztalni fo-

god azt, ami az ő leghőbb vágya. Vagyis azt, hogy segít téged abban, ami vi-

szont a te leghőbb vágyad: találkozni Velem! 

 2. Van hat megjelenési formám. Számodra nagyon fontos, hogy minden 

rászorulóban felismerj Engem. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, 

Nekem teszitek. Nagyon is valós az Én jelenlétem minden szenvedőben, 

minden rászorulóban. Bizony fáj Nekem az, hogy ezt nem akarjátok elhinni.  

De ott vagyok benned is kegyelmi módon! Vedd komolyan azt a kije-

lentésemet, amelyet János evangéliumának 14-dik fejezetében a 23-dik vers-

ben olvashatsz. Akinek a földi életében ez nem elég, azzal nem tudok mit 

kezdeni. Nem, mert az nem Engem, hanem önmagát akarja a középpontba ál-

lítani. Engedd meg Nekem, hogy téged Én állítsalak a középpontba. Ez akkor 

valósul meg, ha te Engem állítasz az életed középpontjába. Vagyis hiszed, 

hogy minden segítségre szorulóban Én várom a segítségedet, és hiszed, hogy 

valóban jelen vagyok a szívedben. 

 3. Amíg lelkiismeretedet tönkre nem teszed, addig mindig hallani fogsz 

engem. Amíg szíved szemét, a hitedet tönkre nem teszed, addig mindig látni 

fogsz Engem. Igaz, hogy tükör által és homályban, mert színről színre látás 

csak a földi élet után következhet be számotokra. 

 Nagyon szeretlek! Te is szeress Engem egész valóddal, tehát próbálj 

csupa jóindulat lenni. Ez igazolja azt, hogy a Mennyországot hordod magad-

ban. 

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2446. 

Kérdező: FÉRJEM NEM PARTNEREM 

 Férjemtől nem kapok semmi segítséget. 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 Görcsösen beleragadtál abba a meggyőződésbe, hogy férjed megváltoz-

tatása az egyedüli megoldás életedben, s ha ez nem megy, akkor minden el 

van veszve. - Nem így van! 

 Te nem vagy sem buta, sem rossz. Te pontosan olyan vagy, amilyen 

legtöbb ember, akik úgy gondolják, hogy mások magatartásán múlik a saját 

benső békéjük. Ez egy olyan tévedés, amelyből csak azáltal van kiút, ha hig-

gadtan, nyugodtan időt adsz magadnak arra, hogy Velem megbeszéld a prob-

lémádat. 

 A te benső békédhez nem kell semmi más, mint az, hogy annyit tegyél, 

amennyit tenned kell naponta, és úgy tedd azt, amit teszel, hogy abban szere-

tet legyen. Erre mindenki képes. Ennél többet Isten senkitől sem kíván! Ha 

valaki ennél többet akar, az magának okoz fölösleges gondokat. 

 Vágyaitok, fantáziálásotok, terveitek gyakran előbbre járnak, mint kel-

lene. Így aztán azt gondoljátok, hogy még az Isten is elhagyott benneteket, 

pedig nem történt más, mint az, hogy ti hagytátok el azt a feladatot, amit he-

lyettetek Isten sem tehet meg. Azt, hogy ne aggódjatok a holnap miatt. A hol-

nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Csak ezzel kell 

megbirkóznotok. Az erőt a győzelemhez mindig megadom, ha Velem harco-

lod harcodat! 

 Általában a jelent az szokta megmérgezni, hogy vagy a múlt, vagy a 

jövő hat rátok nyugtalanítóan. A múlt már nincs, a jövő még nincs. Csak a je-

len az, amit meg kell szentelned. A jelenben pedig nem lehetsz ura életedben 

a külső dolgoknak. Nem uralkodhatsz környezeteden, körülményeiden. Egy-

szerűen nincs lehetőséged arra, hogy magadhoz igazítsd környezetedet. Ne-

ked egyetlen lehetőséged az, hogy magadat tartsd kézben. Magadon uralkodj, 

magadon vasald be azt, ami békét ad szívednek. 

 Meg kell tehát szabadulnod azoktól a megkötözöttségektől, amelyek 

szét akarnak cibálni téged belsőleg. Kétségtelen, hogy ez nem megy máról 

holnapra, és főleg nem megy úgy, hogy majd mások, akár az Isten, megteszik 

helyetted azt, amit neked kell megtenned. Nem. Veled és érted mindent, de 

helyetted semmit! 

 Nagyon szeretlek! Jobban tisztítanod kell benső szemeidet, hogy szere-

tetem jeleit meglásd életednek minden napján. Való igaz, hogy nem olyan az 
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életed, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Tehát nem kívülről 

befelé szerezhetsz szívbékét, hanem kizárólag csak belülről kifelé! 

 Nagyon szeretném, ha jobban észrevennél! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2447. 

Kérdező: EGY VISSZATÉRŐ ÁLOMRÓL 

 Gyakran álmodom olyan gyermekemről, aki miattam éhen hal. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A gyermek, akit féltesz az éhhaláltól, te vagy és társad, és mindazok, 

akik valamiképpen belőled is élnek. Eddigi életed alatt fölszedtél bizonyos 

tartalmakat, amelyek továbbadásával nem vagy megelégedve. 

 Két szempontot kell szem előtt tartanod. Az egyik az, hogy kell legyen 

benned egy jogos elégedetlenség magaddal szemben. Mindaz, ami eddig ve-

led történt, nem csupán megnyugtatásodra történt, hanem azért is, hogy fele-

lősséget érezz ismereteid, élményeid miatt arra, hogy másoknak élniük kell 

belőled, és így saját lelki, szellemi fejlődésednek is eleget kell tenned. E té-

ren a lelkiismereted elhallgattatása olyan lelkiismeret-furdalásban mutatko-

zik meg, amelyet álmodban hanyagságból történő hiányérzetnek, gyermeked 

miattad történő éhhalálának kell megélned. Jó tehát és fontos is szíved béké-

jére vigyáznod, de nem azáltal, hogy elhallgattatod lelkiismereted szavát 

olyankor is, amikor az benső kényelmed ellen tusakodik. 

 A másik szempont egy kicsit ennek az ellenkezője. Jobban kell tudato-

sítanod magadban, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Képletes 

nyelven szólva, nem jár rosszul az a gyermek, aki éhen hal! Tehát azokat, 

akik bizonyos lelki, szellemi  gazdagodást kénytelenek nélkülözni miattad, és 

ebben az azokat-ban te magad is benne vagy, csak a felszínen érintheti a ha-

lálnak szele. 

 Okosan teszed, ha figyelsz álmaidra. Az álmok szimbolikus nyelve 

gyakran figyelmeztet benneteket olyan rejtett erőkre, amelyek segíteni akar-

ják karmikus görcseitek, félelmeitek feloldását. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2448. 

Kérdező: VAN ÉRTELME A FELTÁMADÁSNAK? A FÖLD ELPUSZTUL! 

 1. Nem értem a feltámadást. 

 2. Nem történik szentségtörés, ha gyónás nélkül áldozunk? 

 3. Újjászülettem én? 
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HANG: "Leányom! Nekem mindig örömöt jelent az, ha valamelyik gyerme-

kem érteni akar. Számomra öröm az, ha valaki arra akarja használni az eszét, 

amire kapta, tehát arra, hogy Engem egyre jobban megismerjen. 

 1. Valóban értelmetlen lenne az a feltámadás, ami után újra meg kelle-

ne halnotok. Az ilyen eseményt nem is feltámadásnak kell neveznetek, ha-

nem újraszületésnek, tehát reinkarnációnak. Nincs tehát olyan feltámadás, 

amelyről te kérdezel. 

 Én valóban feltámadtam, mert ugyanabban a testemben jöttem újra kö-

zétek, amelyben keresztre feszítettetek. Jelenleg nem vagyok ugyanabban a 

testben. Jelenleg megdicsőült állapotban vagyok, s ehhez hozzátartozik az, 

amit úgy lehet nevezni, hogy megdicsőült test. Ez abban a pillanatban meg-

történik mindenkivel, akinek már nem kell újra megszületnie,  amikor valaki 

meghal. 

 Lesz új ég és új Föld, s az a bizonyos megdicsőült test, amely hozzátar-

tozik örök életet hordozó személyetekhez, természetesnek fogja tartani azt a 

létállapotot. 

 Ne aggódj hát a feltámadásoddal kapcsolatban! Soha nem  kell feltá-

madnia azoknak, akik az Enyéim, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát 

sohasem! Én magam vagyok a feltámadás és az élet! 

 2. Minden felekezetben vannak olyan előírások, amelyek vállalásával 

külsőleg is érzékelhetővé tehető az, hogy valaki valóban hátat fordított a 

rossznak, és igenli a Velem való élő kapcsolatot. 

 Ahol ez gyónás keretében történik, ott ez nem kerülhető ki. Olyan kato-

likus nincs, aki soha nem végez szentgyónást, pedig végezhetne, és katoli-

kusnak gondolja magát. Olyan katolikus van, aki különböző jogi akadályok 

miatt (pl. második házasság) nem gyónhat csak a halálos ágyán, vagy külső 

körülmények (pl. megfelelő pap hiányában nincs lehetősége) akadályozzák, 

hogy elvégezze a szentgyónását. Ilyen esetekben, ha őszinte bűnbánatot tart, 

akkor Én, Jézus, örömmel ölelem őt Magamhoz. Engem nem akadályozhat-

nak sem jogi korlátok, sem külső körülmények abban, hogy szentségi jelenlé-

temmel meg ne tudnám örvendeztetni azt, aki vágyakozik a Velem való 

szentségi találkozásra. 

 Van szentségtörés. Minden olyan szentségfelvétel, amely rossz szán-

dékból, pusztán emberi szempontok, egyéni hiúsági, anyagi és egyéb méltat-

lan érdekek alapján történik, szentségtörésnek minősül. 

 3. Természetesen újjászülettél, ha elfogadtál Engem életedben olyan-

nak, aki nemcsak megelőz mindenkit, de felette is áll mindennek és minden-

kinek, tehát, ha abszolút ELSŐ vagyok életedben. 
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 Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM EREJÉVEL!" 

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

2449. 

Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI! 

 Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni! 

HANG: " Drága Gyermekem! 

 Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai 

végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy  Rólam 

taníts másokat. 

 Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól 

tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek. 

Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút elő-

idézni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban 

nem Rólam, hanem Engem akarsz tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül 

szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt 

mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan 

akar képviselni (Máté 10;36). 

Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked 

egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, 

hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz is-

merni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai előadásokból megis-

merhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer 

halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) 

kötetes mű címe: "Keressétek az Isten országát!"(KIO). Az írójának címe: 

Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3. ajtó. E címen 

megrendelhető az említett mű. Ugyancsak itt rendelhető meg a "Merre men-

jek?" című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata. (Ez 

utóbbi kb. 350 Ft.) 

Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána 

foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor 

van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. 

Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan 

tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is 

szembe fognak állítani. 

 Jó szándékod mindenképpen dicséretre méltó! Nagyon szeretlek, és 

megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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2450. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE FÉLREÉRTENEK! 

 1. Az, akin segítettünk, nem hálás érte. Sőt! 

 2. Hogyan közelítsem meg azt, akiben nincs érdeklődés? 

 3. Nem vagyok elég határozott. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem lehet döntő az, hogy mit mond egy be nem számítható ember. 

Ha értelmed és szíved azt diktálja, hogy segítened kell, akkor segítened kell 

akkor is, ha ezért később nem hálát, hanem szidást kapsz. A segítés mértéke 

azonban gyakran nagy bölcsességet kíván. Sokkal szűkre-szabottabbnak kel-

lett volna lennie segítségeteknek, mint volt legutóbb. Ott, ahol feltételezni 

lehet, hogy meg nem értéssel találkozol, ha segítesz, csak annyit kell tenned, 

amennyi a legszükségesebb. Van olyan, hogy egy részeg embert elég lehúzni 

az úttestről a járdára. További intézkedés nem szükséges, ha ezáltal már 

nincs veszélyben az élete. 

 Legyetek okosak és óvatosak, mert nemcsak arról van szó, hogy az 

emberek többsége hálátlan, hanem arról is, hogy ne adjatok tápot, alapot a 

rosszindulat felébresztésére. 

 2. Legjobb, ha kérdésekkel közelítesz ahhoz, akiben érdeklődést akarsz 

ébreszteni. De kérdéseid valóban érdeklődő kérdések legyenek, és ne alibi 

kérdések, bár néha lehet az is.  

Mindenki boldog akar lenni! Ha kérdéseid által rájön valaki arra, hogy 

a mulandóság eleve nem lehet a boldogság forrása, éppen, mert elmúlik, míg 

a boldogság, mint jó, éppen azáltal boldogság, mert nem ismeri az elmúlást, 

akkor már el tud indulni közöttetek olyan tartalmas párbeszéd, amely gyü-

mölcstermő lesz mindkettőtök számára. 

 Az általad felvetett problémát érdemes akár többször is közösségedben 

megtárgyalnotok. 

 3. A határozottság részben született adottság, részben gyakorlat, rutin 

kérdése. Benned megvan a határozottságnak az a szintje, amely gyakorlat, 

próbálkozás által nagyon felerősíthető. Nem kell hát aggódnod emiatt! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2451. 

Kérdező: MI FÜGG A PAPOKTÓL? 

 1. A papoktól függ Isten bűnbocsánata? 

 2. A papok is fonhatnak ostort a templom megtisztítására? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Bűnöket csak Isten bocsáthat meg. Az Istentől kapott megbocsátás 

feltétele az, hogy a bocsánatot kérőben őszinte bűnbánat legyen. Az őszinte 

vagy nem őszinte bűnbánat megítélését bíztam Én, Jézus, apostolaimra. 

Nyilvánvaló, hogy ezt annak érdekében tettem, hogy a bocsánatkérőben ne 

maradjon semmi kétség, tehát külsőleg is jelét kapja annak, hogy Isten meg-

bocsátott neki. 

 Abban az esetben, ha egy apostol, illetve ma egy pap, nincs szinkron-

ban Isten szeretetével, az Isten részéről a megbocsátás akkor is megtörténik, 

ha az Isten iránti szeretetet nélkülöző pap nem ad feloldozást. 

 Ha tehát egyetlen pap sem ad valakinek feloldozást, akkor annak az Is-

ten sem adhat jogi értelemben feloldozást, vagyis úgy, hogy külső jellel iga-

zolhatná a megbocsátás tényét. De Isten bárkinek adhat megbocsátást, tehát 

szívbékét, ha valaki bűnbánatot él meg szívében, és bízik Isten megbocsátó 

szeretetében.  

A szentségek, így a bűnbánat szentsége is, nem Istenért van, hogy tud-

jon valamit csinálni. Isten kezét nem kötik a szentségek sem! Minden szent-

ség az emberekért van, mert minden ember nemcsak benső, hanem külső 

kapcsolatok által is éli földi életét. A Szentlélek, aki a REND LELKE, meg-

követeli, hogy mindaddig, amíg különböző jogi akadályok nem teszik lehe-

tetlenné, ne csak belsőleg, de külsőleg is megjelenítse Isten szeretetét. 

2. A kufárok templomból történő kiűzése Részemről olyan tett volt, 

amelyet mindenki helyeselt, csak a hatalmukat és pénzüket féltő réteg állt e 

tettem előtt értetlenül. Ez így volt és így lesz a világ végezetéig. Aki hatalmát 

vagy pénzét félti, s Rám hivatkozva ostort fon, az vagy nem tudja mit beszél, 

és akkor nem normális, vagy tudja, és akkor gonosz. 

Aki Isten házát Isten iránti szeretetből akarja megtisztítani, annak ezt a 

műveletet saját szívében kell elvégeznie. Ha ezt teszi, és utána indul a kőből 

épült templom megtisztítására, akkor e tettét minden jó szándékú ember he-

lyeselni fogja. 

Nagyon szeretlek! Bízzál jobban Bennem! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2452. 

Kérdező: HELYESEN LÁTOM MAGAMAT  ÉS AZ ÉLETET? 

 1. Hogyan gyógyíthatom meg kislányomat? 

 2. Kik vagyunk mi? 

 3. Jól látom a földi élet tragédiájának okát? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 Te rendelkezel olyan értelmi látással, amelynek alapján mindegyik kér-

désedre magad is értelmileg megnyugtató választ tudsz adni magadnak, ak-

kor is, ha maga a tény, nem megnyugtató. 

 1. Minden betegség gyógyítható akkor is, ha maga a gyógyulás nem 

lesz teljes soha a Földön. 

 A gyógyítás folyamatát kell felvállalnotok, hogy mindannyian lelkileg 

gyógyuljatok. Magának a betegnek lényegileg mindegy, hogy beteg vagy 

egészséges, mivel mindenki létállapotának megfelelően lehet boldog vagy 

boldogtalan, attól függően, hogy milyen hőfokú felelősségérzet van benne.  

A beteg környezetének viszont nem mindegy, hogy a beteg milyen ál-

lapotban van. A környezetének hatása vagy gyógyító, vagy nem az. Neked 

tehát arra kell törekedned, hogy gyógyító hatással légy gyermekedre. Akkor 

vagy ilyen hatással, ha érzi rajtad, hogy az Én jézusi szeretetem árad ki belő-

led feléje. Ennek sokféle megnyilvánulása lehet, de annak, hogy Én, Jézus, 

békét adóan vagyok jelen, mindig hitben elfogadottnak kell lennie. 

 2. Van olyan benső látásod, hogy e kérdésre kívülről, tehát a HANG-

médium által nem adhatok konkrét választ. További benső fejlődésedhez tar-

tozik az, hogy ne kívülről kapj ehhez megerősítést. A múlt helyett a jövőt kell 

jobban tudatosítanom benned. Nincs kollektív felelősség, de van kollektív 

sors! Az egymásra utaltságotok gyökerei nyilván nem a földi világban talál-

hatók. De jövőtök szempontjából fontos egy olyan egészséges szabadságharc 

megharcolása, amelynek győzelmi gyümölcse éppen az egymásra-

utaltságotok békés elfogadása által érik be. 

 3. A földi élet nyomorúságának több összetevője van. Nem érdemes 

nagyon leegyszerűsíteni ezeket. Elég tudnod azt, hogy a rajtad kívüli világ 

hol pokol, hol tisztítóhely, de soha nem Mennyország, s ez csak részben for-

dul rajtad. Míg a benned lévő világ lehet pokol, tisztítóhely és lehet Menny-

ország is, és ez mindig szinte teljesen rajtad fordul! Azért mondom, hogy 

szinte, mert általában nem villámcsapásként lesz benned érzékelhetővé az Én 

békém. 

    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

2453. 

Kérdező: HOGYAN OLDJAM FÖL MAGÁNYOMAT? 

 Szenvedem a magányt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 



 111 

 Ez az egyszerűnek látszó problémád nagyon összetett. Azért látszik 

egyszerűnek, mert nem magányra teremtett lények vagytok, amint az Isten 

sem magányos, hanem szükségszerűen közösség.  

E probléma mégis összetett, mert a földi élet nem Mennyország. Itt 

vagy a társaság hiányzik, vagy a magány. Az emberi természetnek magányra 

van szüksége, míg az emberi személyiségnek társaságra. Mindenkinek van 

természete és mindenkinek van személyisége. E kettő a Földön nem hozható 

tökéletes harmóniába.  

Csak az Istenbe vetett élő hit, tehát a szívnek a tiszta szeme, tudja meg-

teremteni, megtalálni, meglátni azt a benső harmóniát, amely feladatok válla-

lására késztet, és nem azzal van elfoglalva, hogy szeressék. Aki így tesz, az 

feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Isten a körülményeinek is az Iste-

ne, tehát tapasztalni fogja azt a szeretetet, amire szüksége van ahhoz, hogy ne 

váljék embertelenné, vagyis ne nyúljon narkotikumokhoz, ne keresse a bódu-

latot a benső béke helyett. 

 Drága Gyermekem! Szíved ajtaja előtt állok és kopogtatok. Ha valóban 

beengedsz magadba, tehát ha lehetővé teszed azt, hogy abszolút első legyek 

életedben, tehát ne csak mindenki előtt, hanem mindenki fölött legyen éle-

tedben a helyem, akkor a földi élet vándorlását meg fogod tudni úgy élni, 

még ha  pokol is van körülötted, hogy magadban a Mennyországot hordozod. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2454. 

Kérdező: KAPCSOLATUNK VAN MÁS DIMENZIÓKKAL 

 1. Régi misztériumok új formába öntése helyes-e? 

 2. Dolgozhatunk gyógyító angyalok segítségével? 

 3. Meditációnk alatt kapunk megfelelő védelmet? 

HANG: "Testvéreim! 

 Azért szólítalak benneteket testvéreimnek, mert nem kétséges Előttem 

az a jó szándék, amely forrása érdeklődéseteknek. 

 1. Egy sorrendre kell felhívnom figyelmeteket. A hangsúlyt arra kell 

tennetek, hogy Én, Jézus, miért jöttem el közétek. Ha megvilágosodik előtte-

tek két dolog: - a) irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatásokat,  b) az 

istenszeretőknek minden a javára válik -, akkor remélhetitek, hogy a régi 

misztériumokhoz kapcsolt ártó erők elerőtlenednek, és e misztériumok tiszta 

erők forrásaivá válhatnak.  
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De döntő az, hogy Nevemben jöjjetek össze, Velem foglalkozzatok, 

Engem akarjatok egyre jobban megismerni az evangéliumok és a "Merre 

menjek?" című könyv alapján. 

 2. Csak a gyógyító, Erőmmel rendelkező, Belőlem élő angyalokkal ér-

demes foglalkoznotok. Tudatosan kell feléjük fordulnotok, mert az Én angya-

laim nem automaták, nem önkéntelenül működő erők, hanem kiszolgáltatot-

tak nektek, amint Én voltam már földi születésemkor.  

Ha tudatosan kéritek angyalaimat, angyalaitokat, akkor ők örömmel 

dolgoznak együtt veletek! De az alapról nem szabad lelépnetek. Az alap az 

egyéni megtérés megtörténte! 

  Tehát csak akkor tudnak a jó angyalok együtt dolgozni veletek, ha kü-

lön-külön elfogadtatok Engem Uratoknak és Megmentőtöknek! Tehát mind-

egyikteknek legyen egy be-, feljegyzett pirosbetűs ünnepnapja, amelyet leg-

alább évente megünnepel, mint újjászületésének napját. Aki nem tudja, hogy 

mikor született újjá, az válasszon ki egy napot, amikor megújítja megtérését, 

és ezt jegyezze fel újjászületésének napjaként. 

 3. Ha vállaljátok, hogy elfogadtok Engem Uratoknak, Megszabadító-

toknak , akkor hogy úgy mondjam, hivatalból biztosítva van számotokra az a 

védelem, amelyre méltán számíthattok. De ennek feltétlen feltétele a megté-

rés, tehát az Engem egyértelmű elfogadás, és az a szándék, hogy ennek meg-

történtét komolyan megünneplik azok, akik Engem így elfogadtak! Jó, ha 

maga a közösség is választ egy olyan napot, amelyen megünnepli újjászüle-

tése napját! 

 Kimondhatatlanul szeretlek benneteket! Higgyétek el, hogy bennetek 

élek! Óriási erőket akarok felszabadítani bennetek azért, hogy szebb és jobb 

legyen a földi élet minden ember számára. 

 Lépten-nyomon halljátok, hogy mennyire terjed a bűnözés országotok-

ban. Ennek csökkenése nem a rendőrség létszámának növelésével, hanem a ti 

szeretet-energiátok átélésével, gyakorlásával, kiáradásával valósul meg! 

  Megáldalak benneteket SZÍVEM VÉGTELEN SZERETETÉVEL!" 

****************************************************** 
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                                  TARTALOMJEGYZÉK 

 

szám                                 
2340. ELŐSZÓ 

2341. Kérdező: VAN-E KÖZÖS FELADATUNK? 

1. Egy szövevényes álmom magyarázatát kérem a HANG-tól. 2. Megfe-

ledkeztem újjászületésemről. Megbocsátottad ezt? 3. Közös feladatra készí-

tesz bennünket társaimmal együtt? 

2342. Kérdező: CSAK A FÖLDÖN ÉLJÜK KÜLÖN-KÜLÖN ÉLETÜNKET? 

1. Egy számomra hiteles emberről és könyveiről kérek véleményt! 

2. A klónozással kapcsolatban mi a véleménye a HANG-nak? 3. Összes éle-

tünket csak földi értelemben éljük külön-külön? 

2343. Kérdező: FELELHETEK SZERETTEIMÉRT? 

1. Apám ránk hárítja a felelősséget önmagáért. 2. Férjemet hogyan vezethe-

tem Hozzád, Jézusom? 3. Egyik testvéremen tudok-e segíteni? 

2344. Kérdező: METTŐL MEDDIG VAGYUNK SZABADOK? 

1. Visszatérő álmom az, hogy a Nap lenyugszik és visszajön. 2. A szabad 

akarat hány éves kortól van? 3. Nevelt gyermekünkre nem tudok jól hatni. 

2345. Kérdező: JÉZUS SZÓL HOZZÁM? 

Jézus szólított föl, hogy kövessem. 

2346. Kérdező: LEHETNEK A TÚLVILÁGON GYERMEKEIM? 

1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot: a/ Túlvilágon vannak 

gyermekeim. b/ Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz. 

 2. Egy harmadik álmom: angyalok közé kellett ülnöm. 

2347. Kérdező: FIAM MUNKAKERÜLŐ ÉS MEGLOP 

Munkakerülő fiam elől hogyan zárjam a lakást? 

2348. Kérdező: MEGKÖTÖZÖTT VAGYOK ÉS VÁROM JÉZUST 

1. Hogyan tovább? 2. Várom Jézus eljövetelét. 3. Nem tudom elfelejteni 

azt, akit szeretek. 

2349. Kérdező: AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL 

1. A szellemvilággal szeretnék pozitív módon kommunikálni! 2. Az automa-

tikus írás jó eszköz-e fejlődésem érdekében? 

2350. Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK A TANFOLYAMOK UTÁN 

 1. Különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzése után is bizonyos csalódás 

él bennem. 2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni! 

2351. Kérdező SZÁMOKKAL ÁLMODTAM 

1. A 2000-es számmal álmodtam. 2. Egy nagy négyzetben 58-as számot lát-

tam. 3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, amely imám hatására 

visszahúzódott. 

2352. Kérdező: JÖVŐMRŐL, FÉRJEMRŐL 

1. Lesz-e a jövőben állásom? Legyek optimista? 2. Hibáimat hogyan for-

máljam át? 3. Ateista férjem miért zárja le magát? 

2353. Kérdező: NEM VÉD JÉZUS A KÍSÉRTÉSEKTŐL. 

1. Miért nem véd Jézus jobban a kísértő támadásai alatt? 2. Nem lelki tár-

sam az, akit annak gondoltam évekig? 
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2354.  Kérdező: EGY IMACSOPORT NEVÉBEN KÉRI VALAKI A HANG-

KÖNYVEK LEÁLLÍTÁST 

2355. Kérdező: BÁNT, HOGY GYERMEKEM SZEKTÁBA JÁR 

1. Gyermekem a Hit gyülekezetébe jár. 2. Engem nyomaszt, ha templomba 

járok. 3. Nagyon szeretem a Szűzanyát. 

2356. Kérdező: KI LEHET AZ ŐRANGYALOM? 

1. A REIKI által segítek másokon. Helyes úton járok? 2. Rendezi akarom 

hivatalosan is kapcsolatomat. 3. Édesapán lehet az én őrangyalom? 

2357. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 

1. Isten gyermeke vagyok? 2. Álmomban szőlőt rendeztem. 3. A meditáció-

imról kérdezem a HANG-ot. 

2358. Kérdező: KAPCSOLATAIMMAL GONDBAN VAGYOK 

1. Jelen kapcsolatomat hogyan tudom rendezni? 2. Mivel segíthetem leendő 

gyermekemet? 3. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2359. Kérdező: SÚLYOSAN VÉTETTEM, ÉS EZÉRT BŰNHŐDÖM 

1. Vétkeztem Isten és magam ellen. 2. A házasság SZENT! 

2360. Kérdező: ELALSZOM AZ IMÁBAN. GÁTLÁSOS IS VAGYOK 

1. Gyakran elalszom ima közben. 2. Van olyan, akivel nem tudok feloldód-

ni. 3. Mit és hogyan tegyek? 

2361. Kérdező: FIAMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM. EGY MÉDIUMITÁS-

RÓL 

1. Fiammal rossz viszonyban élek. 2. Egy asszony édesanyjától kapott 

médiumitást. 

2362. Kérdező: LAKÁS- ÉS MUNKAHELYGONDOM VAN 

1. Hogyan tudnék feljutni Pestre dolgozni és tanulni? 2. Hogyan szabadul-

jak meg félelmeimtől? 3. Fogok találkozni azzal, akiért imádkozom? 

2363. Kérdező: CIGARETTÁRÓL, DROGOKRÓL ÉS A HAMIS PRÓFÉ-

TÁKRÓL   

1. Kisebbségi érzéssel küzdök. 2. Honnan ismerhetők fel a hamis próféták? 

3. A cigarettáról és a drogokról mi a véleményed? 

2364. Kérdező: PÁRBESZÉDIMÁBAN JÉZUS SZÓL MINDIG? 

1. A párbeszédimában mindig Jézus szól hozzánk? 2. Álmomban találkoz-

tam a kicsi és a nagy Jézussal. 

2365. Kérdező: HOGYAN KELL ISTENT SZÓLÍTANI? 

1. Istent Jehovának kell szólítani? 2. A Jehova Tanúi bálványozzák a Bibli-

át? 3. Egy ösztön-álmomról kérek magyarázatot! 

2366. Kérdező: EGY AGGÓDÓ ÉDESANYA KÉRDEZ 

Aggódó édesanya távollevő fiáról kérdez. 

2367. Kérdező: LEGFŐBB KAPCSOLATAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. A férjemmel való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 2. A fiammal 

való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 3. Mi az életcélom? 

2368. Kérdező: MI BIZTOSÍTJA FEJLŐDÉSEMET? 

1. Az Igeliturgia alapján olvasom a Zsid. Levél 8;13 részt. 2. Mit kell ten-

nem fejlődésem érdekében? 

2369. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 
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1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot: Egy liftben voltam, majd kiszáll-

tam, de följebb, mint kellett volna, s én akadályba  ütköztem. Majd egy tan-

teremben hirtelen hosszú lett a hajam. 2. Hormonzavaraim vannak. 

2370. Kérdező. MI VAN ELHUNYT KISLÁNYOMMAL? 

1. Soha nem álmodom halott kislányommal. Miért? 2. Nem bírom elhagyni 

a gyászruhát. 2. Imáimban elkalandoznak gondolataim a gyermekemhez. 

2371. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

1. Újjászülettem-e? 2. Űzhetek el rossz szellemeket? 3. Lélekkeresztségben 

részesülhetek? 

2372. Kérdező: KEVÉS AZ IDŐM! 

1. Mi a feladatom? 2. Kevés időmet hogyan tudom legjobban felhasználni? 

3. Meg tudnak bocsátani a halottak? 

2373. Kérdező:  EGY  ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT 

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Álmomban egy templomban 

ragyogó, lüktető sárga fény járt át, és csodálatosan feltöltött erővel ébred-

tem. 

2374. Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK 

1. Allergiás vagyok 2. Aggódom anyagi helyzetünk miatt. 3. A Hit gyüleke-

zetébe járok, ahol sok jó és sok tilos van. 

2375. Kérdező: NEHÉZ ANYÓSOMAT SZERETNI 

1. Egyszer megfutamodtam az élettől. 2. Imádkozom, hogy gyermekeim jó 

házasságban éljenek. 3. Nehéz anyósomat szeretni. 

2376. Kérdező: SZABAD ÁLLATOT ÖLNI? 

1. Szabad-e állatot ölni önvédelemből vagy mások védelmére? 2. Jól dön-

töttem, hogy nem tagadtam meg a REIKIT-t? 3. Vannak-e különböző böj-

tök? 

2377. Kérdező: SZERETNÉNK MEGGYÓGYULNI 

Öregek, betegek vagyunk. Van reményünk a gyógyulásra? 

2378. Kérdező: EGY LÁTOMÁSRÓL ÉS EGY MAGATARTÁSRÓL 

1. Egy látomásról kérdezem a HANG-ot. 2. Képességeimet helyesen alkal-

mazom? 3. Kell-e változtatnom eddigi gondolkodásomon? 

2379. Kérdező: JÉZUS GYŰLÖLETRE IS TANÍTOTT? 

1. Gyűlölnünk kell Jézusért szeretteinket? 2. Őrangyalom nevét szeretném 

tudni. 3. Védőszentem szent Filoména. 

2380. Kérdező: JÉZUS BEAVATHAT-E BÁRKIT IS? 

1. Újjászülettem-e már? 2. Hogyan lehetek Jézus tanítványa? 3. Jézustól 

kaphatok-e beavatást és feladatot? 

2381. Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Milyen sors vár gyermekeimre? 2. Férjem meggyógyul-e? 3. Lesz szük-

ségem műtétre? 

2382. Kérdező: VALÓJÁBAN HÁROM MIÉRT 

1. Egyik templomban köhögés fojtogatott. Miért? 2. Munkahelyemen fény-

csík jelenik meg. Miért? 3. Lesz-e valaha nyugodt otthonom? 

2383. Kérdező: VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK 

Két iskola közül választhatok. Nincs elég tapasztalatom. 
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2384. Kérdező: MIÉRT KELL KÜLÖN IMA, HA MINDIG ISTENNEL VA-

GYOK? 

1. Nagyon fontos a házassághoz a szerelem? 2. Kell külön ima, ha mindig 

Istennel vagyok? 3. Megkötözötten szeretem azt, akivel nem rendezett a 

kapcsolatom. 

2385. Kérdező: KARMÁRÓL, ÍTÉLKEZÉSRŐL 

1. Kollektív karma van, de kollektív bűnösség nincs?  2. A "Ne ítélj!" ho-

gyan alkalmazható ma? 3. A valódi hívőnek nincs mitől tartania? 

2386. Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, de csak akkor, ha méltónak tartasz 

rá, Uram! 

2387. Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK! 

Nagyon rászorulok az erősítésre Uram! 

2388. Kérdező: FÉLELMEIMRŐL 

1. Férjem a szórakozása miatt ritkán van együtt a családjával.2. Félek a ha-

láltól. 3. Félek az ufóktól. 

2389. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

2390. Kérdező:  MIÉRT FONTOS AZ ISTEN-DICSŐÍTÉS? 

1. Hogyan és miért kell Istent dicsőíteni? 2. A Mahikari egy japán szekta. 

Árthat az valamit? 3. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

2391. Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA HANGJA IS JÉZUS HANGJA 

1. Miért nem nevezi meg magát a HANG? 2. Miért engedi a HANG a ha-

lott- idézést? 3. A HANG nem Istentől való. 

2392. Kérdező: MIÉRT ELÍTÉLENDŐ ÖSSZEJÖVETELÜNK? 

Miért ítéli el valaki azt, ha vallástól függetlenül jövünk össze? 

2393. Kérdező: KELL FIGYELMEZTETNÜNK MÁSOKAT HIBÁIKRA? 

1. Igaz, hogy vágyaink egyszer kielégülnek? 2. Jó vagy nem jó, ha másokat 

figyelmeztetünk hibáikra? 

2394. Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL 

1. Nehézkesen megy az időelszámolás. 2. A párbeszédimát  is nagyobb hit-

tel kell végeznem. 3. Jól irányítom-e a meditációkat? 

2395. Kérdező: HOGYAN JUTHATOK BENSŐ SZABADSÁGRA? 

1. Szeretnék újjászületni! Gyógyítok Isten erejével. 2. Férjem iszákos. Én 

tartom el. 3. Szabadítsd meg az automata játékok rabságából! 

2396. Kérdező: A KÉRÉS NÉLKÜLI TANÁCSADÁSRÓL 

1. Nagymamaként vállalom unokáim gondozását. Jó ez? 2. Adjak-e tanácsot 

a tanítónőnek? 3. Baráti kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

2397. Kérdező: JÉZUS AZ ÉGBEN IS JÉZUS? 

1. Van Jézusnak külön neve az égben? 2. Kigyógyulhatok jelenlegi betegsé-

gemből? 3. Az ufók a Te angyalaid? Az üstökös mi? 

2398. Kérdező: KI SZÓL HOZZÁM ÁLMOMBAN? 

1. Álmomban nevemen szólítanak. 2. Gyógyíthatok betegen is? 

2399. Kérdező: MI A KARMIKUS BŰNÖM? 

1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek. 2. Mi a karmikus bűnöm? 

2400. Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLAT AZ ÚRRAL 
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1. Szeretnék az Úrral gyógyítani! 2. Szeretnék az Úrral beszélgetni! 

2. Szeretném az Úr irányítását kérni! 

2401. Kérdező: HÁLÁT ADOK ISTENNEK 

Nem kérek, csak hálámat fejezem ki. 

2402. Kérdező: HOL A HATÁRA A SEGÍTÉSNEK? 

1. Kontrolláltatni szeretném magamat! 2. A szívátültetés nem Istennek tet-

sző? 3. Meddig kell elmenni a segítésben egy betegnél? 

2403. Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK! 

Szeretném visszakapni látásomat! 

2404. Kérdező: VÁLTOZTATNI SZERETNÉK ÉLETUTAMON! 

1. Nem kívánok oda járni, ahová eddig jártam.  2. Vállaljam-e fel az előttem 

álló kellemetlen helyzetet? 3. Belső utamon előbbre szeretnék jutni! 

2405. Kérdező: CSAK JÉZUS A MEGOLDÁS! 

1. Csak Jézustól kaphatok teljes szeretetet! 2. Szüleimmel kapcsolatban ké-

rem a HANG véleményét! 

2406. Kérdező: CSELEKEDNI SZERETNÉK! 

Mi a teendőm? 

2407. Kérdező: ISTEN, HÁZASTÁRS, GYERMEK 

1. Van valami célja velem az Úrnak? 2. Helyesen szeretem gyermekeimet? 

3. Elhunyt férjem vigyáz ránk? 

2408. Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST VÁROK! 

Útmutatást kérek a HANG-tól. 

2409. Kérdező: CSALÁDOMRÓL, IMÁRÓL 

1. Férjem, családom, teendőm 2. Ima 3. Szerepem  

2410. Kérdező: BETEGSÉGEMRŐL, ÁRTÓ ERŐKRŐL 

1. Szeretném a II. REIKI beavatást is megkapni. 2. Melyik betegségem mi-

att műttessem magamat? 3. Ártó erők látogatnak. 

2411. Kérdező: MINT ÍRÓMÉDIUM, JÓ ALAPON  ÁLLOK? 

1. Mikor kell befejeznem a könyvemet? 2. Írómédium vagyok. 3. Évek óta 

járom a benső utat, de nem tanulmányoztam az evangéliumokat eléggé. 

2412. Kérdező: ROSSZ ÚTON JÁROK. BOCSÁNATOT KÉREK! 

1. Rossz úton járok! Kérlek, bocsáss meg! 2. Sokat és sokan hazudoznak 

rám. 3. Bizonyos próféciákról kérdezem a Hang-ot. 

2413. Kérdező: NEM A SAJÁT EGYHÁZAMBAN ÉRZEM JÓL MAGAMAT 

1. Depressziós barátnőmön lehet segíteni? 2. Katolikusként  evangélikus 

közösségben érzem jól magam. 3. Van-e a halál után élet? 

2414. Kérdező: VAN HATÁRA AZ ADAKOZÁSNAK? 

1. Jól szeretném végezni munkámat! 2. Hol van a határa az adakozásnak? 

3. Lélekkeresztségre vágyom! 

2415. Kérdező: VANNAK FELOLDHATATLAN KONFLIKTUSOK? 

1. Lehetséges feloldhatatlan konfliktus? 2. Benső világom információit kö-

vethetem-e? 2. Apám benső világa segíthet nekem? 

2416. Kérdező: LEHETEK-E EMBERHALÁSZ? 

1. Információkat kapok odaátról. 2. Emberhalász akarok lenni! 3. Előző 

életem vonásai felsejlenek bennem. 
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2417. Kérdező: GYÓNÁSRÓL, ÁLDOZÁSRÓL 

1. Helyesled-e a mostani tevékenységemet? 2. Kineziológiát szeretnék ta-

nulni! 3. Lehet gyónás nélkül áldozni? 

2418. Kérdező: SZÜKSÉGES A SZÜLÉSI FÁJDALOM? 

Miért kell fájdalommal világra hozni gyermekeinket? 

2419. Kérdező: FÉLEK LÁTOMÁSAIMTÓL 

Félek! Látomásaimban sok alak jelenik meg. 

2420. Kérdező: MEGGYÓGYUL-E GYERMEKEM? 

Hogyan segíthetnék viszkető ekcémában szenvedő gyermekemen? 

2421. Kérdező: KARMIKUS-E SORSOM? 

1. Édesanyámhoz való viszonyom megfelelő-e? 2. Karmikus eredetű-e a 

sorsom? 3. Ötágú csillaggal álmodtam. Jó jel ez? 

2422. Kérdező: RÉSZESÜLHETEK-E LÉLEKKERESZTSÉGBEN? 

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 2. Szeretnék őrangyalommal 

találkozni! Mi a neve? 3. Szeretnék fényátadó lenni. Méltó lehetek rá? 

2423. Kérdező: JÖVŐMRŐL 

1. Az idén eljutok-e Medjugorjébe? 2. Lesz-e még energiám arra, hogy má-

sokon segítsek? 

2424. Kérdező: FEJLŐDHETEK-E SZELLEMILEG? 

1. Értelmi képességem növelhető-e? 2. Új munkahelyet szeretnék szerezni, 

kapni! 

2425. Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI! 

Miben kell legjobban fejlődnöm? 

2426. Kérdező: SÚLYOS GONDBAN  VAGYOK  

1. Miért történik velem az, ami történik? Elrontottam valamit? 2. Nagyon 

meghatározza életünket az anyagi gond. 

2427. Kérdező: A KÖNNYEZŐ MÁRIÁRÓL 

300 évvel ezelőtt miért könnyezett Győrben a Mária-kép. 

2428. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETHETEK? 

Részesülhetek-e az újjászületés kegyelmében? 

2429. Kérdező: ÜDVÖZÜLNI SZERETNÉK! 

1. Kegyelmébe fogad-e a jó Isten? 2. Mit kell tennem, hogy eljussak az Ő 

országába? 3. Alkoholista testvéremen hogyan segítsek? 

2430. Kérdező: HOGYAN TUD MINDENT AZ ISTEN? 

1. Mit tegyek a romboló energiáimmal? 2. Van megtérés jóvátétel nélkül? 

3. Isten nem tud mindent? 

2431. Kérdező: VÉRKÖTELÉK-PROBLÉMÁM VAN 

1. Testvéremmel, gyermekemmel kapcsolatban mi a teendőm? 2. Halotta-

imról kérdezem a HANG-ot. 3. Mi a feladatom? 

2432. Kérdező: ANYÁMMAL NEM JÓ A KAPCSOLATOM 

Édesanyámmal gyakran ellentétben állok. 

2433. Kérdező: JÓ-E AZ ÖNHIPNÓZIS? 

1. Az önhipnózisról kérek véleményt! 2. Valóban ember tervez és Isten vé-

gez? 3. Számomra van-e üzenete a HANG-nak? 

2434. Kérdező: AGGÓDOM.  CSAK JÓT AKAROK LÁTNI MINDENBEN!  
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1. Szellemidéző barátnőmet helyesen terelgetem-e? 2. Aggódon egy bará-

tomért. 3. Helyes az, ha csak a jó oldalát akarom látni mindennek? 

2435. Kérdező: ELKÁRHOZOM? 

1. Rosszat tettem egy szellemidézéssel? Elkárhozom? 2. Megfelelő munka-

helyet adjon nekem az Úr! 3. Őrangyalomat megidézhetem-e? 

2436. Kérdező: SOK BENNEM  A HOMÁLY! 

1. Kivel beszélek? Hol Jézusnak, hol Sátánnak mondja magát. 2. Sok láto-

másban volt már részem. 

2437. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

1. Mit jelent egy házból kiáradó fény-látomásom? 2. Házastársammal nem 

tudok egy húron pendülni.  3. Több szentírási hely homályos előttem. 

2438. Kérdező: APÁMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM 

Anyám halála óta apámmal megromlott a kapcsolatunk. 

2439. Kérdező:  CSAK TERHÉRE VAGYOK MINDENKINEK 

1. Nem találom helyemet. Nincs rám szüksége senkinek? 2. Nem vagyok 

megelégedve sorsommal, magammal. 3. Mindig minden rosszra fordul éle-

temben. 

2440. Kérdező: SOHA NEM SIKERÜLT AZ IGAZI MEGTÉRÉS 

Hiába törekedtem harmonikus életre. Soha nem sikerült. 

2441. Kérdező: SZERETNÉK BŐRBAJOMBÓL KIGYÓGYULNI! 

Hogyan tudnék meggyógyulni csalánkiütésemből? 

2442. Kérdező: ÉRTÜNK HALT MEG JÉZUS? 

1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg? 2. Jézusnak milyen 

kapcsolata volt a szamaritánusokkal? 3. A pogányok fogékonyabbak voltak 

Jézus iránt, mint mások? 

2443. Kérdező: VALÓBAN MEGTÉRT VAGYOK? 

1. Férjemet mintha bántaná az, hogy megtértem. 2. Valóban jó a nyelv-

imám? Megtért vagyok? 3. Meditációmban Jézus nézett rám? 

2444. Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK ISTEN AKARATA SZERINT? 

1. Mit jelentettek a leereszkedő aranyfelhők? 2. Tudok élni Isten akarata 

szerint? 3. Kényszer van bennem, hogy belül megváltozzam. 

2445. Kérdező: TÖBB KEGYELEMRE VÁGYOM! 

1. Mit jelent őrangyalom neve? 2. Szeretnék találkozni az Úrral! 3. Látni és 

hallani egyaránt szeretnék bensőmben! 

2446. Kérdező: FÉRJEM NEM PARTNEREM 

Férjemtől nem kapok semmi segítséget. 

2447. Kérdező: EGY VISSZATÉRŐ ÁLOMRÓL 

Gyakran álmodom olyan gyermekemről, aki miattam éhen hal. 

2448. Kérdező: VAN ÉRTELME A FELTÁMADÁSNAK? A FÖLD ELPUSZ-

TUL! 

1. Nem értem a feltámadást. 2. Nem történik szentségtörés, ha gyónás nél-

kül áldozunk? 3. Újjászülettem én? 

2449. Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI! 

Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni! 

2450. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE FÉLREÉRTENEK! 
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1. Az, akin segítettünk, nem hálás érte. Sőt! 2. Hogyan közelítsem meg azt, 

akiben nincs érdeklődés? 3. Nem vagyok elég határozott. 

2451. Kérdező: MI FÜGG A PAPOKTÓL? 

1. A papoktól függ Isten bűnbocsánata? 2. A papok is fonhatnak ostort a 

templom megtisztítására? 

2452. Kérdező: HELYESEN LÁTOM MAGAMAT  ÉS AZ ÉLETET? 

1. Hogyan gyógyíthatom meg kislányomat? 2. Kik vagyunk mi? 3. Jól látom 

a földi élet tragédiájának okát? 

2453. Kérdező: HOGYAN OLDJAM FÖL MAGÁNYOMAT? 

Szenvedem a magányt! 

2454. Kérdező: KAPCSOLATUNK VAN MÁS DIMENZIÓKKAL. 

1. Régi misztériumok új formába öntése helyes-e? 2. Dolgozhatunk gyógyí-

tó angyalok segítségével? 3. Meditációnk alatt kapunk megfelelő védelmet? 
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben, 

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 ) 


