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2916.                                        ELŐSZÓ 

 

  

 

Először is megköszönöm Neked a HANG-könyvekben küldött üzeneteket. 

Kincseimként tartom számon őket, újra és újra átolvasom, szóról szóra, 

mondatról mondatra "átrágom" és feldolgozom őket. A HANG Jézusát ha-

sonlítom az Evangélium Jézusához. Igen, mert visszhangzik bennem, amit 

mondtál: "Kritikátlanul semmit át ne vegyetek!" Építő, buzdító, vigasztaló 

erő van bennük, amit átgondolva, mérlegelve nap mint nap igyekszem beépí-

teni életembe, átalakítva gondolkodásomat. Már 18 kötet van a birtokomban, 

de folyamatosan - ahogy lehetőségeim engedik - rendelem meg őket. Ami ta-

lán a legjobban szíven talált ezekből, az, hogy ember embert nem boldogít-

hat. Korábban én is másképpen gondoltam, és sok fölösleges szenvedést zú-

dítottam a nyakamba, mert Istenen kívül kerestem a boldogságot. 

 Ma már megértem a MESTER által, hogy mit jelent az, hogy Isten saját 

képére formálta az embert. Vagyis Önmagát adva ÖRÖK ÉLETRE teremtett, 

nem pedig Istentől távol, nyomorult földi pokolban való tengődésre. Megér-

tem, hogy minden Ő kívüle, a szeretet körén kívül történő boldogság-keresés 

szánalmas kísérletezés, és előbb- utóbb kudarccal végződik. 

 És minden zsákutca végén ott vár Ő türelmesen, nem fogyó szeretettel, 

mert nem tud lemondani rólunk! 

 Mindent hálásan köszönök, Uram! 

 Köszönöm, hogy megadtad a földi életet, mint lehetőséget, amelyben 

kidolgozhatom Veled, Benned, Általad (Nélkülem semmit sem tehettek {Já-

nos 15;5}) az énközpontúság foltjait, azoknak a leárnyékoltságoknak foltjait, 

amelyek lekényszeríttetek a Földre. 

 Bocsáss meg, hogy olyan sokáig nem hallottam meg hívó hangodat, 

mert lelkem belezuhant az anyagba, és jó időre elfeledte jövetele célját. 

 Köszönöm az újjászületést, köszönöm a könnyek adományát! Köszö-

nöm azt a napot 1993 novemberében, amikor Igéd által üzented: "Neveden 

hívtalak, Enyém vagy!" Abban az "istenélményben" - más szavakat nem tu-

dok rá - úgy éreztem, megnyílt a lelkem a menny felé, és a sötétségbe ömlik 

a FÉNY.... 

 Köszönöm, hogy hordoztál, hogy hordozhatlak, hogy az Atyával álla-

potszerűen bennem élsz! 

 Hiszem, hogy az Irántad való szeretetem csak gyenge visszfénye annak 

a végtelen szeretetnek, amellyel Te szeretsz engem. Örömmel készülök az 
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ÉLETRE, vagyis halálom órájára! Hiszem, hogy angyalaid segítségével 

könnyű lesz az átmenet, hogy nem kell félnem, mert ott Te vársz reám, ami-

kor visszatérhetek az önkéntes száműzetésből, és színről színre megláthatlak 

Téged, és egy véget nem érő boldogságban ölelkezhetem Veled! 

 Nem azért, mert méltó vagyok rá, mert jó vagyok, hanem azért, mert 

Te vagy a jó, és egészen meg akarsz Magaddal ajándékozni engem!  

 Ezért remélhetek! 

 Igen, Uram, örömmel tölt el az a tudat, hogy előttünk áll az egész 

örökkévalóság, és mind jobban megismerhetlek, és mind jobban megszeret-

hetlek Téged. 

 Hadd mondjam el én is Pál apostol szavival: "Élek én, de már nem én, 

hanem Krisztus él bennem" Hadd legyen minden gondolatom, minden csele-

kedetem imádság Feléd. Ámen! 

 

                                                                L. Kálmánné 

                                                                 Orgovány 

 

1997. nov. 
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2917. 

Kérdező: MENJEK, MARADJAK? 

 Elhagyjam-e hazámat egy számomra életbevágó szívügyemért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Annál kevesebbért, mint Én, Jézus, vagyok, soha ne akard végleg el-

hagyni azt az országot, amelyben születtél! Sem Istent, sem hazát, sem csalá-

dot szerető ember nem mondhat néked mást! Én, Jézus, pedig mindhármat a 

legtisztábban szeretem! 

 Az a szempont vagy azok a szempontok, amelyek hatni akarnak rád az 

eltávozás irányában, gyökerében vagy mulandó szempontok, vagy ami nem 

mulandó bennük, saját hazádban is irányadók lehetnek, mégpedig gördüléke-

nyebben, természetesebben, mint külföldön. 

 Te nem azért születtél ott, ahol születtél, mert a véletlen így szórako-

zott veled, hanem azért, mert a magaddal hozott karmikus görcsöket ebben a 

földi életedben itt tudod úgy leoldani magadról, hogy át tudd élni azt az újjá-

születést, amely nélkül senki nem juthat be a mennyek országába (János 

3;3)! 

 Azt tudod, hogy senki a világon nem szeret téged jobban és tisztább 

szeretettel, mint Én, Jézus. Azt is tudod, hogy e szeretetem soha nem szűnik 

meg irántad, bárhová is mész. De tudnod kell azt is, hogy te az Irántam való 

szeretetedet csak akkor tudod téged boldogítóan megélni, ha abban az or-

szágban maradsz, amelyben születtél. Egy kivétel van: Amikor Lelkem tisz-

tán, világosan, egyértelműen, ellentmondást nem tűrően sugall mást. Voltak 

és vannak ilyen misszionáriusok! Az ilyenek számára a legkisebb kétség sem 

merül fel ezzel kapcsolatban. 

 Azt ajánlom tehát, hogy ne hagyd el végleg hazádat semmi másért, 

csak Értem, Jézusodért, és csak akkor, ha ez teljesen egyértelművé válik 

benned! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2918. 

Kérdező: BÁNATBAN IS SZERETHETEM JÉZUST? 

 1. Jézus iránti szeretetemet továbbra is meg akarom élni. 

 2. Nehezen viselem el az egyedüllétet. 

 3. Sokat bánkódom gyermekeim miatt, mert hitetlenek! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kizárólag csak tőled függ, hogy meddig marad élő a kapcsolatunk! 

Én, Jézus, mindent megteszek azért, hogy kapcsolatunk állandó legyen! Raj-
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tam semmi nem múlik! Neked viszont, ha valóban állandósítani akarod kap-

csolatunkat, akkor feltétlenül állandósítanod kell reggeli imádat is! Tehát tu-

datosan fel kell venned Velem naponta az élő kapcsolatot! Tudatosítanod 

kell, hogy állapotszerűen csak akkor tudok benned élni, ha nemcsak nyitott 

vagy erre, hanem ki is fejezed Előttem, Jézusod előtt, és a szellemvilág előtt 

e szándékodat. 

 2. Senki nem született egyedüllétre! Ha hiteddel, tehát szíved szemével 

rálátsz arra, hogy soha nem vagy egyedül, mivel az ég angyalai és szentjei, 

Velem, Jézussal együtt, veled és benned élünk, akkor feltétlenül tapasztalni 

fogod, hogy a földi életben is vannak olyanok, és nem is kevesen, akik kap-

csolatban akarnak maradni veled.  

De itt is áll a mondás: belülről kifelé! Először azt a bizonyosságot kell 

állandósítanod magadban, hogy belül, a lelkedben, tehát a leglényegesebb te-

rületén életednek, soha nem vagy egyedül. Ennek lesz következménye az, 

hogy a felszínen, tehát a testi szemmel is látható területen tapasztalni fogod, 

hogy nem vagy egyedül, tehát oldódik az egyedüllét érzésének lehúzó ereje. 

 3. A földi élet egyik legfájóbb, legáldottabb, de egyben a legkegyetle-

nebb köteléke a vérkötelék. Mindenkinek meg kell vívnia azt a szabadság-

harcot, amelynek legnagyobb akadálya a vérkötelék. Még Nekem, Jézusnak, 

is keményen meg kellett vívnom e harcomat (Márk 3;33), s bizony, e har-

comnak ugyancsak szenvedő alanya volt anyám, Mária! 

 Ha egy gyermek már önálló, felnőtt emberré vált, akkor már a szülő 

számára megszűnt a szülői szerep! A szülőnek csak arra kell ügyelnie, hogy 

bűnrészes ne legyen, tehát soha ne segítse volt gyermekét olyasmiben, amit 

helytelennek tart. Amíg valaki nem jut el erre a szintre, addig többé-kevésbé 

bálványimádó, mert volt gyermekét isteníti azáltal, hogy érte él, és nem az 

igaz, élő Istenért! 

 Ne azt mutasd kifelé, hogy bánt gyermekeid hitetlensége, hanem azt, 

hogy boldogít a Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat! Ezzel tudod segí-

teni legjobban gyermekeid megtérését! 

 Megáldalak  SZÍVEM BÉKÉT ADÓ SZERETETÉVEL!" 

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

2919. 

Kérdező: KIKNEK VAGYOK KISZOLGÁLTATVA? 

 1. Kissé bizonytalan vagyok az UTAMBAN! 

 2. Kik és milyen célból adnak jelzéseket nekem? 

 3. Kik és milyen célból "matatnak" bennem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Az az ÚT, amelyen elindultál, csak akkor vezet a benső megbékélés 

megtapasztalásához, ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy mik történnek ve-

led, benned, hanem arra, hogy ki vagyok Én, Jézus, és mit akarok veletek. 

Ennek vállalása gyökeres változást kíván a gondolkodásodban (Márk 1;15)! 

 Vállalnod kell egy komoly reggeli imát, amelyben megbeszéled Velem, 

a te Jézusoddal, hogy milyen feladatot kell teljesítened az elinduló napon Ér-

tem, a te Jézusodért. Itt nem a feladat nagysága az érdekes, hanem az, hogy 

Értem kell tenned azt, amit teszel. Lehet az egy egyszerű mosogatás, takarí-

tás vagy egyéb. A fontos az, hogy ne azzal törődj, ami benned történik, ha-

nem azzal, ami a feladatod! 

 Te nagy igyekezetedben eljutottál egy olyan ponthoz, ahonnan csak bi-

zonyos alázat vállalásával lehet boldogítóan tovább jutni, különben idegosz-

tályra kerülsz. Meg kell tanulnod átlépni önmagadat, vagyis nem magaddal 

foglalkozni, hanem Velem, a te Jézusoddal, és azzal a feladattal, amit Én, Jé-

zus, feltétlenül eléd tárok, ha nem magaddal foglalkozol, hanem Velem! E 

feladatnak a lényege mindig a szeretni tanítás! 

 2. Ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor nemcsak lelki gazdago-

dásnak nyit teret, hanem kiteszi magát olyan erőknek is, amelyeket nem 

könnyű kezelni. Évezredes tapasztalata az emberiségnek az, hogy bölcs, 

szent, megbízható földi lelki vezető nélkül senki ne induljon el a benső utak 

labirintusában, ha jót akar magának. 

 3. Első tehát, amit ajánlok neked, az, hogy hidd el azt, amit János 

evangéliumának 14-dik fejezetében a 23-dik versben olvashatsz. 

 A második az, hogy minden reggel az Én, a te Jézusod áldásával indulj 

utadra, miután megbeszéled Velem napi teendőidet. 

 A harmadik pedig az, hogy tedd ünneppé magad számára azt a napot, 

amikor tudatosan elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ez 

úgy történik, hogy kiválasztasz magadnak egy kedves napot, dátumot, s leg-

alább egy negyedórát arra szánsz, hogy elmondod Nekem eddigi életedet, 

megbánva vétkeidet, s felkérsz, hogy foglaljam el azt az abszolút ELSŐ he-

lyet szívedben, amely Engem, Jézust, mindenek fölé helyez benned! Tehát 

vállalnod kell, hogy mindig Én, a te Jézusod irányítson téged, vagyis nincs 

második, vagyis Én mondom meg e pillanattól kezdve, hogy mivel, kivel kell 

foglalkoznod! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2920. 

Kérdező: BŰNBEN ÉLEK? 
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 1. Fehér mágiát szabad folytatnom? 

 2. Látom mások auráját. Jézustól van ez? 

 3. Lelkileg elhagytam férjemet. Bűn ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Fehér mágiát, tehát a szellemidézésnek azt a formáját, amelyben 

akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki 

építésére, csak két feltétel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, 

hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert ha nincs meg e két feltétel, akkor 

feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mági-

át.  

Az egyik egy bizonyos beavatás!  Tehát egy hiteles személy által törté-

nő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hite-

les személy az, akinek életében a Szentlélek gyümölcsei nyilvánvalóak (e 

gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23-ban), illetve 

az, akitől az első ilyen beavatás történt.  

Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanít-

ványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, a maguk éle-

tében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még 

érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint 

forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a be-

avatást, ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl. az úgynevezett rossz papok 

is!) 

A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a be-

avatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontroll-

ját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, 

megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium 

nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétle-

nül zavart fog okozni, amint Én, Jézus, is zavart okoztam azokban, akik nem 

fogadták el az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. De benne, magá-

ban, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltéte-

leket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja. 

2. Az emberi aura-látás hozzátartozik az emberi természethez. Van 

olyan, akiben ez jobban, van akiben kevésbé vagy egyáltalán nem fejlődik ki. 

Ez nem tartozik senki boldogságának a lényegéhez. Ha valaki arra törekszik, 

hogy egyre jobban lássa mások auráját, nem teszi jól, mert fölösleges felelős-

séget vállal magára. A szeretetben kell növekedni mindenkinek, és nem az 

auralátásban! 
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3. Lelkileg Hozzám, a te Jézusodhoz, kell tartoznod! Ha egy másvalaki 

szintén ezt teszi, akkor lelkileg együvé tartoztok. Ha nem ezt teszi, akkor 

nem tartoztok együvé. Nem az a bűn, ha valaki nem tartozik egy másik vala-

kihez lelkileg, hanem az, ha Hozzám nem tartozik! A helyes egymáshoz tar-

tozásotok: következmény! A Hozzám, Jézushoz, tartozás következménye!  

Azért mondtam, hogy a HELYES egymáshoz tartozásotok az, ami a Hozzám 

tartozás következménye, mert van olyan egymáshoz tartozás, amely nem a 

Hozzám, hanem a valami, a valaki MÁS-hoz történő tartozás következmé-

nye! Az ilyen egység nem helyes, mert nem az Általam elmondott és bemuta-

tott szeretet következménye! 

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2921. 

Kérdező: BÁRMILYEN KÉRDÉST FELTEHETEK? 

 1. A nő alacsonyabb rendű lény, mint a férfi? 

 2. Az állat nem a szeretet tárgya? 

 3. Jogom van ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feltenni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Semmiképpen sem helyes a hozzáállásod a HANG 9/702-ben és a 

9/709-ben leírtakhoz! Azt mindenesetre igazolja írásod, hogy így is lehet ol-

vasni, értelmezni valamit! 

 Emberi szinten a szépség megtestesítői a nők! Olyan formaérzékkel 

rendelkeznek, amellyel a férfiak általában nem. Általában! De nem mindig. 

Kisarkítva azt szoktátok mondani, hogy a nő a szív, a férfi az értelem. E ki-

sarkítás részben igaz. Nem szabad az egyik nemet a másik nem ellen kiját-

szani. Mindegyiknek tökéletesnek kellene lennie a maga nemében!  

Igazán jól csak szívével lát az ember. De igaz az is, hogy minden rossz 

egy elrontott jó. Az a tény, hogy a ma asszonyai messze több ártatlan ember-

életet gyilkolnak meg, mint ahány ártatlan ember egy háborúban meghal, ez 

nem lehet ok arra, hogy minden nőt gyermekgyilkosnak mondjatok, amint 

azt sem szabad mondani, hogy minden férfi szétrombolja a családját. Ne álta-

lánosítsatok! 

 Mikor Én, Jézus, bocsánatot kérve a nyers fogalmazásért, ösztönlény-

nek neveztem az anyaságot vállaló asszonyokat, akkor ebből nem vontam ki 

saját Édesanyámat sem (Márk 3;33). De ezzel nem neveztem alacsonyabb 

rendű lénynek Őt, mint az ottani férfiakat! Csupán azt akartam érzékeltetni, 

hogy helyes szeretetnek csak az a szeretet mondható, amely Isten akaratának 

megvalósítására irányul, és csak ez a helyes szeretet!  
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Ha egy gyermek azt akarja, amit az ő érdekében Isten akar, akkor eb-

ben segíteni kell őt, de ha nem azt akarja, akkor a szülőnek ellene kell mon-

dania az ilyen gyermek kívánságainak, még akkor is, ha ez fájdalmas mind a 

gyermek, mind a szülő számára!  

Nem arról van szó tehát, hogy egy gyermeket nem kell felnevelni, ha-

nem arról, hogy nem a gyermek látása szerint. Sőt, gyakran még a szülő látá-

sa szerint sem, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, kívánom ezt tőletek. Minden té-

ren át kell alakítania a gondolkodását annak, aki úgy akar gondolkodni, 

ahogy Én, Jézus gondolkodtam! 

 2. Az állat valóban nem szeretet tárgya akkor sem, ha szeretetünknek 

az állatok is élvezői. Akiben szeretet él, abból ez kell hogy áradjon is! De 

nagyon fontos tudnotok, hogy helyesen csak az szeret, aki nem árt senkinek, 

aki megbocsát mindenkinek, és aki segít annak, akinek segíthet. E körben az 

állatok nincsenek benne! (Ne csak a kutyára, macskára gondolj, de gondolja 

a tetűre, a bolhára, a csótányra. Ne csak a szép virágra gondolj, de gondolj a 

mérges gombákra és a természetnek azokra a lényeire, amelyek csak pusztít-

ják környezetüket és az emberéletet is!) 

 A szeretet nem rajtad kívülről nyeri forrását, hanem Belőlem, aki ben-

ned élek! E szeretet csak akkor érdemli meg az Általam helyesnek tartott 

szeretet nevet, ha bölcsességgel párosul! 

 3. Nincs rossz kérdés! Csak esetleg rossz felelet lehetséges. Ezért soha 

ne érezd magadra nézve kötelezőnek a hallgatást, amikor valamit kérdezni 

akarsz! Aki kérdez, az ezzel azt fejezi ki, hogy tanulni akar, tehát nyitott a 

fejlődésre. Ez jellemezze egész életedet! 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

2922. 

Kérdező: ÖSSZEKUSZÁLT A MAGATARTÁSOM 

 1. Nagy sírás jött rám, mert nem voltam templomban. 

 2. Fiam nem tanul, ezért meg kell vernem. Jó ez? 

 3. Zárkózott vagyok. Bizonyos jelek vannak rajtam. 

     Őrangyalommal szeretnék beszélgetni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A könnyek adománya nagyon jótékony hatást vált ki abból, aki eb-

ben részesül. De erőltetni nem szabad. Sőt, amennyire lehet, inkább törekedj 

uralkodni ilyenkor is magadon! Ha ezt teszed, a jótékony hatása nem csök-

ken. 
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 2. Igenis, meg kell tanulnia a gyermeknek azt, hogy az életre való fel-

készülés az egy komoly szellemi munkát is jelent! Igenis helyén van időn-

ként a testi fenyítés is ott, ahol a szép szó nem használ. 

 Az a gyermek, akiben van némi jó szándék, később hálás lesz azért, 

mert kellő időben és kellő módon megfenyítették. Általában nem születnek a 

gyermekek eleve jónak! Ezért idomításra szorulnak. Sokszor a szülőnek job-

ban fáj a fenyítés, mint a gyermeknek. De vállalni kell! Nem jó nevelő az, 

aki már eleve minden testi fenyítést kizár a nevelésből. Természetesen az 

sem jó, ha valaki csupán a testi fenyítést tartja mindenkor célravezetőnek. 

 Olyankor tehát, amikor neked is nagyon fáj, hogy fenyítened kell 

gyermekedet, fenyítsd, mert ezzel jót teszel neki akkor is, ha ő ezt most még 

nem látja be! 

 3. Az okosság és az óvatosság, ezek azok a fegyverek, amelyekről nem 

szabad lemondanotok! Ezeknek velejárója bizonyos zárkózottság. Emiatt ne 

aggódj! Az viszont fontos, hogy találj olyan kapcsolatot, társaságot, ahol fel-

szabadultan tudtok Velem, Jézussal, foglalkozni. 

 Ami pedig a rajtad látható jeleket illeti, ezekkel kapcsolatban azt aján-

lom, hogy főleg azzal foglalkozz, amit tenned kell, mint azzal, amit esetleg 

mások tesznek rajtad.  

Ami az őrangyaloddal történő beszélgetést illeti, azt bármikor megte-

heted úgy, amint a párbeszédimában tanítottalak erre benneteket.  A HANG 

1. kötetben bőségesen elmondtam ennek a hogyanját! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2923. 

Kérdező: NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE! 

 Én egy elkeseredett édesanya vagyok! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azzal az életszemlélettel, amellyel te rendelkezel, nem lehet kijutni a 

pokolból! Azzal, hogy megértelek, még nem állítom azt, hogy helyeslem 

életfelfogásodat. De megértelek! Nem helyeslem, sőt, kifejezetten helytelen-

nek tartom azt a nézetet, amely a bennetek boldogító módon jelen lévő Isten-

ről még csak tudomást sem akar venni! 

 Azért nem akarsz tudomást venni arról az igazságról, hogy a boldog Is-

tennek csak boldog gyermekei lehetnek, mert ha elfogadnád ezt magadra 

nézve, akkor el kellene indulnod a gondolkodás-átalakítás útján, s fel kellene 

adnod azt a meggyőződésedet, hogy te nem magad miatt, hanem körülmé-

nyeid miatt vagy boldogtalan. 
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 Aki boldogtalan, az vagy tévedésben van, vagy gonosz, tehát olyan 

bűnben él, amelyből nem akar szabadulni. 

 Tévedésben az van, aki neveltetése és körülményei miatt nem tudhatja, 

hogy senki sem felel másokért, csak önmagáért! Csak azt kell tennie min-

dennap, ami szíve békéjét biztosítja, és ez teljesen független mások cseleke-

deteitől. Ha ez nem így lenne, akkor Isten lenne a világon a legnagyobb go-

nosz, mivel olyan boldogságra teremtette szellemi teremtményeit, amelynek 

megvalósításához nem adta meg nekik a megfelelő feltételeket, eszközöket.  

De nemcsak gonosz lenne az Isten, hanem boldogtalan is, mivel saját 

boldogságát is másoktól kellene várnia, hisz Önmagára teremtett minden 

szellemi lényt, s a tőlük várva várt boldogság így nyilván nem valósulna meg 

soha! Abban a világban, amelyben Engem, a Földre szállt Istent, is keresztre 

feszítettek, mi keresnivalóm lett volna? Ha tudtam volna, hogy nem lehetek 

boldog, akkor miért jöttem volna le, s hogyan beszélhettem volna nektek a 

boldogságról? Én, Jézus, nem világcsalónak, hanem boldogító Istennek jöt-

tem közétek. Azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe, 

és alakítsátok át nem a környezeteteket, hanem a gondolkodásotokat aszerint, 

ahogy azt Én, Jézus, elmondtam és megmutattam nektek! E nélkül sem ma-

gatokkal, sem Velem nem tudtok mit kezdeni, de Én sem tudok veletek mit 

kezdeni! 

 Aki annyira meg van kötözve környezetével, mint te, az legalább kezd-

jen el megszabadulni ezektől a megkötözöttségektől! 

 Ha egy gyerek fölszabdalja a cipőjét, akkor nem új cipőt kell venni ne-

ki, hanem a fölszabdalt cipőben kell járatni őt, akár télvíz idején is! Ha egy 

gyermek ezreket költ cigarettára, akkor meg kell találni annak a módját, hogy 

ne vehessen, vagy legalább ne hozhasson haza cigarettát! Ha nem jön időben 

haza, akkor vissza kell küldeni őt oda, ahol addig volt! Egyszerűen arról van 

szó, hogy nem szabad bűnrészessé válni! Aki ezt nem akarja tudomásul ven-

ni, az a mazochizmusnak egy olyan formáját éli meg, amelyhez éppen azért 

ragaszkodik, mert ragaszkodni akar! 

 Drága Gyermekem! Férjeddel és egész családoddal kapcsolatban a te 

számodra a megoldás kulcsa nem náluk van, hanem NÁLAD! 

    Megáldalak a SZABADSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2924. 

Kérdező: MÁRIÁRÓL 

 1. Mi a véleménye rólam a Szűzanyának? 

 2. A református vallásban kevés szó esik a Szűzanyáról. 
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 3. Otthonomban is szeretek énekelni Jézusnak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Máriának ugyanaz a véleménye rólad, mint ami Nekem, a te Jézu-

sodnak! Szeretetünk nem változik soha irányodban, de véleményünk igen! 

Ha napjaidat azzal töltöd, hogy minél többen örüljenek neked, akkor öröm 

vagy számunkra is. Ha ártasz másoknak, ha nem tudsz megbocsátani a téged 

megbántóknak, ha kihagyod azokat a lehetőségeket, amelyekben másokon 

segíthetnél, akár azért is, hogy ehelyett imádkozz, tehát az imát, a templomba 

járást nem erőforrásnak, hanem pótcselekvésnek használnod, akkor bennün-

ket is megszomorítasz. Amíg valaki a Földön él, addig soha nem mondható 

olyannak, akinek már nem kell tovább tökéletesednie! 

 2. Mária emlegetése nem tesz senkit szentté! A szeretetben való növe-

kedés tesz szentté benneteket. Vannak, akik ehhez igénybe veszik Máriához 

fűződő kapcsolatukat is. Vannak, akik ezt nem tartják fontosnak.  

A Mária-tiszteletnek sok előnye mellett nagy veszélye az, hogy azok, 

akik Máriához fordulnak, gyakran nem azért teszik ezt, hogy ők megtérjenek, 

tehát hogy Máriára hallgassanak, s tegyék azt, amit Mária kíván tőlük, hanem 

azért, mert Máriát akarják rávenni arra, hogy hallgassa meg őket, s tegye azt, 

amit ők kívánnak Máriától! Ez pedig nagyon félre tudja vinni a lelki fejlődést 

mindenkinél! 

 2. Szüntelenül imádkozzatok! Vagyis, szüntelenül, állapotszerűen tu-

datosuljon bennetek az, hogy Én, Jézus, az Atyámmal, bennetek élek (János 

14;23)! Imádkozni annyit jelent, hogy lelketeket Istenhez emelitek! 

 Ezt az "imát" lehet szóval, énekkel és szeretetből Értem vállalt szolgá-

lattal kifejezni. Sőt! Nemcsak lehet, de kell is! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2925. 

Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

 1. Hogyan vélekedik rólam Jézus? 

 2. Meghalt testvéremről szeretnék tudni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kérdésed Számomra, a te Jézusod számára, azért értékes, mert ezzel 

kifejezed azt, hogy fontos számodra az Én véleményem rólad. 

 Én, a te Jézusod, mindig és szívem teljes szeretetével szeretlek. De azt, 

hogy hogyan vélekedek rólad, neked kell kihallanod saját szívedből! Médiu-

momon keresztül azért nem válaszolhatok e kérdésedre, mert te sem vagy és 
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senki sincs a földi életben olyan helyzetben, amelyről azt állíthatná, hogy 

már véglegesült a tökéletességben. 

 Neked naponta kell megkérdezned Tőlem, a te Jézusodtól, hogy ho-

gyan vélekedem rólad. E kijelentésemet nemcsak neked, de mindenkinek 

mondom!!! Ez azért olyan nagyon fontos, mert az Én véleményem valójában 

a te boldogságodat, illetve boldogtalanságodat tükrözi. Tehát nem vélemé-

nyem által vagy olyan, amilyen, hanem az Én véleményem azért olyan, mert 

te olyan vagy, amilyen. 

 Drága Gyermekem! Nagyon képlékeny a ti életetek. Aki állhatatos ma-

rad mindvégig, az üdvözül (Máté 10;22)! 

 2. Halottaitok sorsáról kétezer évvel ezelőtt azért nem beszéltem, mert 

általában ennek ismerete nem szokta előbbre vinni lelketekben azt a fejlő-

dést, amely a benső szabadság velejárója. Inkább akadályozni szokta az ilyen 

ismeret a Hozzám fordulás fontosságát! 

 Neked most mondok róla valamit. Nővéred azok között van, akik je-

lenleg döntés előtt állnak. Akiknek szabad lehetőségük van arra, hogy újra 

megszülessenek a Földön. De ez számukra nem szükségszerű. Volna lehető-

ségük itt is arra a felkészülésre, amely tovább lendíthetné őket a teljes bol-

dogság irányába. 

 Azért mondtam ezt el, mert te imáiddal segíteni tudod őt, hogy tisztáb-

ban lásson abban, amit most még nem lát tisztán. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2926. 

Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL, SZENTÁLDOZÁSRÓL 

 1. Áldozhatom-e mindig gyónás nélkül? 

 2. Probléma nekem egy papismerősömmel való kapcsolatom. 

 3. Hogyan tovább? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A gyónás és a szentáldozás két egészen különböző esemény! A te 

egyházadban van olyan egyházi törvény, hogy bűneidet minden esztendőben 

meggyónjad, és az Oltáriszentséget legalább húsvét táján magadhoz vegyed. 

Egymástól függetlenül bármelyiket lehet bármikor elvégezni! Föl szoktátok 

osztani ugyan bűneiteket súlyos és kevésbé súlyos bűnökre, s ezek között a 

határeset annyira szubjektív, hogy nincs sok értelme ezen rágódni. 

 A helyes megoldás az, ha valaki választ magának egy olyan gyóntatót, 

akihez havonta, negyedévenként elmegy, és elmondja azt, hogy az utolsó ta-

lálkozásuk óta miben és milyen mértékben volt szeretetlen. Az ilyen beszél-
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getéseket nem lehet olyankor végezni, amikor tömeges gyóntatás van, mint 

pl. első-pénteken vagy valamilyen nagyobb ünnep előtt. 

 2. Problémádat azzal a papismerősöddel kell megbeszélned, akivel 

kapcsolatban ez benned felmerült. Ebben az esetben és ilyen értelemben Én, 

Jézus, kívülálló vagyok! 

 3. Neked sem mondhatok mást, mint mindenkinek, aki valóban fejlőd-

ni akar lélekben. A reggeli imáidban kell megbeszélned Velem, Jézussal, az 

elinduló napodat! A párbeszédimára rá kell hangolódnia annak, aki növeked-

ni akar a Velem való élő kapcsolatban. 

 Drága Gyermekem! Már jó ideje mondom, hogy csak három kérdésre 

válaszolok azoknak, akik közvetlenül fordulnak Hozzám. Ez nem szeretet-

lenség Tőlem, hanem pontosan Szerető Szívemre hallgatva teszem ezt.  

Nagyon fontos volna, hogy jobban értékeljétek az eddig megjelent 

HANG-könyveket! Értékeljétek, amíg lehetőségetek van erre. Médiumom 

már nagyon szeretné elhagyni a földi élet határait. Erre irányuló vágyait nem 

hagyhatom figyelmen kívül soká! Használjátok fel tehát őt és könyveit, amíg 

lehetőségetek van erre! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2927. 

Kérdező: BŰNÖKRŐL 

 1. Milyen lelki bajnak jelzése a bennem lévő csomók létezése? 

 2. Bűn-e egy többször elválttal kötött házasság? 

 3. Bűn-e a házasság nélküli nemi élet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden testben megjelent "csomó" bizonyos lelki problémák olyan 

összesűrűsödését jelzi, amelyek megoldását elodázta az, akinek testében ezek 

megjelentek. Ha e "csomók" rosszindulatúak, akkor nagyobb hitet, nagyobb 

reményt igényelnek ahhoz, hogy egykor megszűnjenek. Nagyobb mélység-

ben kell átélnie az illetőnek azt, hogy a földi életben nincs végleges megol-

dás, mert senki sem született a Földre azért, hogy itt találja meg és itt határol-

ja le élete értelmét. 

 Ti mindannyian az örök élet gyermekei vagytok, és mindaddig nyugta-

lanít benned téged is Jelenlétem, a te Jézusodnak jelenléte, amíg rá nem han-

golod magadat e kérdés megnyugtató megválaszolására: „Mi ez az örökkéva-

lósághoz képest?” 

 2. A bűn mindig olyan szabad döntés bennetek és általatok, amely el-

lentéte Isten akaratának. Az Én Lelkem a hűség,  az állhatatosság és a kap-
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csolatok lelke. Ennek a hűségnek Felém kell egyértelműnek és állhatatosnak 

maradnia akkor is, ha a másik fél nem erre törekszik. Azok, akik Hozzám, 

Jézushoz, hűségesek, gyakran megtapasztalhatják, hogy magukra maradnak. 

Az ilyenek, ha olyan lélekkel találkoznak, aki szintén hű akar lenni Hozzám, 

Jézushoz, akkor az ilyen kapcsolat semmiképpen sem nevezhető bűnös kap-

csolatnak. 

 Ilyenkor a probléma abból adódik, hogy a földi élet jogi abroncsai nem 

elég rugalmasak, mert nem is lehetnek azok. Nem, mert Istenen kívül senki 

nem látja át egyetlen ember lelkének mélységeit sem, s ugyanakkor e ködös 

látásban sorsdöntő ítéleteket kényszerül hozni. 

 Nincs magasabb fórul a lelkiismereti fórumnál, de tudnod kell, hogy a 

lelkiismeret elhangolt mikrofonját állandóan hangolnod kell Hozzám, a te 

Jézusodhoz, ha nem felmenteni akarod magadat a felelősség alól, hanem lel-

ked fejlődését az Én, a te Jézusod Lelkének akarod átadni. 

 Ne az legyen hát a legfontosabb neked, hogy mi bűn és mi nem bűn, 

hanem az, hogy Én, Jézus, mit jelentek a te életedben. Akkor jelentek sokat, 

mindent, ha tudatosan és sokat akarsz foglalkozni Velem, és megkeresed 

azokat az embertársaidat, akik szintén erre törekszenek legjobban. 

3. A házasság nélküli nemi élet azért nem egyezhet meg Isten akaratá-

val, mert ennek vállalása úgy akar mulandó élvezeteket biztosítani megélőjé-

nek, hogy közben kivonja magát bizonyos  felelősség alól.  

Tudnia kell mindenkinek, hogy a földi életben a szeretet elsősorban 

nem élvezet, hanem áldozat! Áldozat, amely természetesen élvezetet is, 

megnyugtató szívbékét is eredményez. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2928. 

Kérdező: TANÚSÁGOT SZERETNÉK TENNI JÉZUSRÓL! 

 Hogyan tegyek tanúságot melletted,  Uram? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A mit és a hogyan két olyan kérdés, amelyekre válaszolni aránylag 

könnyű, de a megvalósításuk, főleg a második kérés megvalósítása, általában 

meghaladja képességeiteket, ha magatok akarjátok ezt elvégezni. 

 Az első kérdésre a válasz egyszerű. Tanulás és megtapasztalás! Tanulni 

ne csak Rólam, hanem Engem! Rólam tanítanak szinte minden felekezetben. 

De Engem csak ott lehet megismerni, ahol elsősorban az Én szavaimmal, ki-
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jelentéseimmel foglalkoznak azok, akik valóban szeretni és követni akarnak 

Engem, Jézust! 

 A tanuláshoz tehát feltétlenül szükséges, az, hogy evangéliumaimat ta-

nulmányozd, és beszéld meg olyanokkal, akiknek szintén ez a legfontosabb. 

Mindaz, aki nem rangsorol a Bibliában, feltétlenül elmegy az Én életem mel-

lett! Az evangéliumokon kívül a Biblia többi része arra is való, hogy megér-

tesse veletek, mennyire esendő még a legjobb szándékú ember is, ha nem 

ismeri az evangéliumokat! E kijelentésem áll csakúgy az apostoli levelekre, 

mint a prófétai kinyilatkoztatásokra. Azokról, akik jól ismerték a Rólam szó-

ló próféciákat, ezért mondhattam a kereszten: "...nem tudják mit cseleksze-

nek!" Evangéliumaim alapos ismerete nélkül nem tud működni bennetek az 

EGYSÉG LELKE! 

 Akár figyelmen kívül hagyja, akár kikezdi valaki az evangéliumaimat, 

tehát másképpen kezdi értelmezni, mint amint Én mondottam, az felekeze-

tekre bontja azt a Titokzatos Testemet, amelyet Én, Jézus, olyan szőlőtőnek 

neveztem, amelyből ti, mint vesszők, kinőhettek Isten dicsőségére és a földi 

világ lelki-testi javára.  

Akik nem rangsorolnak a Bibliában, azok lényegében, más felekezetek 

hibáiból tartják fenn magukat! Akik rangsorolnak, azok számára nem tarto-

zik a lényeghez az, hogy ki milyen felekezethez tartozik, mert tudják, hogy 

minden felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek használata képes be-

kapcsolni bárkit az Én életembe, s ott képes bárkit éltetni, és  vannak olyan 

eszközök minden felekezetben, amelyek akadályokat állítanak a Velem tör-

ténő kapcsolat elé, éspedig mindig a mindegyik felekezetben kialakuló ha-

talmat gyakorló urak által. Ezért mondottam, hogy azok, akik valóban követ-

ni akarnak Engem, Jézust, feltétlenül részesülni fognak az Én sorsomban is. 

Ez nem rendkívüli, hanem ez a természetes abban a világban, ahol még En-

gem, az Isten Fiát, is képesek voltak az akkori egyházi és világi hatalmasok 

közös megegyezéssel megölni. 

Ahhoz, hogy Rólam megfelelően tégy tanúságot, gyakran, rendszeresen 

kell kérned a bölcsesség Lelkét! Az okosság és az óvatosság kell hogy állan-

dó kísérőd legyen, ha azt akarod, hogy tanúságtevésed eredményes legyen. 

Nem szabad sem vakmerőnek, sem gyávának lenned, ha Engem képviselni 

akarsz! Ezért mondottam e válaszomnak már az elején, hogy csak az emberi 

okosság, erő nem elég a "hogyan" kérdés megválaszolásához. Csak Lelkem 

képes arra, hogy a megfelelő időt, helyet, személyt meghatározza e cél eléré-

sének érdekében. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
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******************************************************* 

2929. 

Kérdező: MI A FELADATOM? 

 1. Egy álomról, amelyben valakinek felrobbant a feje. 

 2. Mi a feladatom hátralévő földi életemben?  

 3. Nagyon megérzem a Holdtöltét. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Egy ilyen álomnak rendszerint általános jelentése van. Főleg azok 

életében jelez így a tudatalatti világ, akik értelmük átlagos használatával nem 

elégszenek meg, szellemi túlfeszítés által akarják életüket rendezni, s éppen 

emiatt vallanak kudarcot, mivel lehatárolják, lezárják magukat intuíciók, bi-

zonyos benső megérzések hatásaival szemben. 

 Pozitív üzenete ennek az álomnak az, hogy a szellem abszolutizálása 

ebben az esetben a végéhez közeledik. 

 2. A földi élet kűzdőterein az a természetes, hogy a célhoz közeledve 

minden erejét összeszedi és megfeszíti a versenyző a győzelem érdekében. A 

lelki életben is így van, csak kicsit áttételesen. 

 Ahogy múlik fölötted az idő, úgy egyre jobban kell olyan szemlélődő 

imában elmélyülnöd, amely elmélyülésnek hatására érzékelhetően szebb, el-

viselhetőbb lesz általad a jó szándékú emberek élete ott, ahol jelenleg éled 

földi életedet. 

 3. A fizikai test nagyon érzékeny tud lenni a fizikai világ történéseivel 

kapcsolatban. Furcsa módon, az idő múlásával nem eltompul az idegrend-

szer, hanem egyre érzékenyebben reagál a fáradékony test ezekre a történé-

sekre. 

 Ezt az érzékenységet a felületen lehet bizonyos teákkal, pihenéssel, 

gyógyszerekkel enyhíteni, de ami a legfontosabb, az az, hogy meg kell tanul-

ni együtt élni ezzel az érzékenységgel, úgy, hogy minél kisebb terhet jelent-

sen ez mindenki számára. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2930. 

Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL, ISTENVERÉSRŐL 

 1. Mikor és milyen jeleket kapunk kislányunktól? 

 2. Előző leányom születne le, ha vállalnánk még gyermeket? 

 3. Miért ver engem az Isten ennyire? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Meghalt gyermeked arra akar figyelmeztetni benneteket, hogy a földi 

élet mulandóságáért élni nem érdemes! Arra akar figyelmeztetni, hogy neked 

is naponta tudatosítanod kellene azt az alapigazságot, amely szerint minden 

egyes nap csak akkor jó igazán, ha az a halál óráján vigaszt tud nyújtani. 

 Számodra a legnagyobb jel éppen az ő halála volt! Te tragédiának és 

elkerülendő istenverésnek éled meg azt, amiből a legtöbbet kellene tanulnod. 

Amikor azt írod, hogy élő gyermekedet olyan iskolába akarod járatni, amely-

nek még a nevétől is iszonyodni kellene, akkor egyszerűen nem találok olyan 

szavakat, amelyekkel meg tudnám értetni veled, hogy e szó - "honvéd" - a 

gyilkolni tanítás iskoláját jelenti. Míg meghalni mindenkinek meg kell, addig 

gyilkolni senkinek és soha nem szabad! Mindenkinek meg kell tanulnia a 

megbocsátás tudományát, ha élni akar! 

 2. Meghalt gyermeked sokkal jobb helyen van, mint valaha is lehetett 

volna a Földön! Ha valóban szereted őt, akkor soha ne kívánd, hogy még 

egyszer megjelenjen e földi élet poklában, ahol oly kevesen vannak azok, 

akik Engem, Jézust, el akarnának fogadni Uruknak, Megszabadítójuknak. 

Bizony szűk a kapu és keskeny az út, ami az életre vezet, és kevesen találják 

meg azt (Máté 7:14)! 

 Ő küldött már jeleket, és még fog is, mivel imádkozik értetek, de eze-

ket a jeleket csak megfelelő "antennával" rendelkezők tudják "fogni"! Ennek 

az "antennának" a neve: élő hit! 

 3. Isten a SZERETET! Isten soha senkit nem VER! Isten mindig min-

denkit SZERET! Ti veritek magatokat, mivel nem akarjátok vállalni azt a 

gondolkodás-átalakítást, amelyet Én, Jézus, nyilvános működésem beköszön-

tőjében mondtam: "Betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ala-

kítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az örömhírben (Márk 1:15)"! 

 Drága Gyermekem! Ha örökre együtt akarsz lenni azzal, azokkal, aki-

ket szeretsz, akkor mielőbb fogadj be Engem, Jézust, életedben abszolút EL-

SŐNEK! Tehát olyannak, aki mellett nincs második, illetve Aki mindig meg 

tudom mondani neked, hogy mi a teendőd! Fogadj hát el Engem, Jézust, 

ilyen Uradnak, Megszabadítódnak! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

 ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

2931. 

Kérdező: SOK A BIZONYTALANSÁG BENNEM 

 1. Mit kell tennem, hogy vállalkozásom jobban menjen? 

 2. Gyermekem arcát hogyan tehetjük széppé? 
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 3. Helyes, ha ahhoz járok tanulni, aki a Szűzanya másának 

    mondja magát? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel nem olvastad a HANG-könyveket, és nyilván nem ismered az 

evangéliumaimat,  ezért nem is ismerhetsz Engem, Jézust, sem. Pedig feltét-

lenül fogsz találkozni Velem, Jézussal! E találkozás csak akkor lesz számod-

ra boldogító, ha életed legnagyobb vállalkozását sikeresen teljesíted. E leg-

nagyobb vállalkozásod, amiért megszülettél itt a Földön, pontosan az, hogy 

felkészülj a Velem, a te Jézusoddal történő találkozásra. Mert Én már most is 

a tiéd vagyok, csak még nem veszed észre. Te csak akkor leszel az Enyém, 

ha átadod magadat Nekem. Ez az "átadás" akkor igazi, ha tudatosan befo-

gadsz, elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt a dönté-

sedet életed legfontosabb döntésének fogod tartani. 

 Aki Velem, Jézussal, EGY, az meg fogja tapasztalni azt, hogy számára 

Isten a körülményeinek is az Istene! Tehát mindig mindene meglesz, amire 

szüksége van. Nem a világ felől kell Felém közeledni, hanem Általam, Ve-

lem és Bennem kell közelednetek a világ felé! 

 2. Gyermeked az Én gyermekem! Az ő életsors-vonalát ő választotta, 

mielőtt megszületett. Megszépülni neki is előbb Bennem kell, és csak ennek 

lehet következménye minden külső szépség. Ezt nem lehet megfordítani. 

 3. Nem helyes, ha olyanhoz jársz tanulni, aki magát akár a Szűzanya, 

akár más szent megtestesült másának tartja. Olvasd az evangéliumokat, ke-

resd azok társaságát, akik Engem, Jézust, valóban elfogadtak már Uruknak, 

Megszabadítójuknak. Ha így cselekszel, akkor épülni, szépülni fog benned is 

és általad körülötted is a világ! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2932. 

Kérdező: ÉRDEKEL A MULTAM, JÖVŐM, JELENEM 

 1. Hogyan változtathatom meg környezetemet? 

 2. A szerelem terén mit várhatok? 

 3. Előző életemről szeretnék tudni valamit! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A környezetedben lévőket nem tudod megváltoztatni, amint ők sem 

tudnak téged. Én, Jézus, sem tudok megváltoztatni senkit. Ha tudnék, akkor 

nem lennétek szabad lények, hanem olyan bábuk lennétek, akik boldogok 

sem lehetnétek, mert a szívbékéhez, a benső és igazi boldogsághoz lényegi-
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leg hozzátartozik az, hogy döntéseiteket szabadon hozzátok meg Isten szán-

déka szerint. 

 Gondolkodásodat kell megváltoztatnod! Ezt gyakorlatban úgy tudod 

megvalósítani, hogy reggelenként átgondolod napi teendőidet. Tehát nem 

másokkal, nem mások viselkedésével kell foglalkoznod, hanem azzal, hogy 

az adott körülmények között mit kell neked tenned ahhoz, hogy este vissza-

gondolva a napodra, nyugodt szívvel el tudd mondani: 'Én megtettem a ma-

gamét. Megtettem azt, amit megtehettem azért, hogy halálom óráján nyugod-

tan gondoljak majd vissza az elmúlt napra!' Ez a te feladatod! Tehát ponto-

san az, ami az Én, a te Jézusod feladata is volt földi életében, és ami minden 

normálisan gondolkodó embernek a feladata a Földön. 

 2. A szerelem elsősorban doppingszer! Most nem térek ki részleteiben 

arra, hogy a szerelem Isten iránti szerelmetek visszfénye kellene hogy legyen. 

Most elég azt tudnod, hogy az, aki szerelmes, egy olyan rózsaszín felhőben 

látja a szerelmét, amely által téves információk kerülnek tudatába. 

 Minden szerelmi csalódás lehetőség arra, hogy megváltoztassátok gon-

dolkodásotokat e csalódás hatására. Mégpedig pozitív irányban! Tehát arra 

akar rádöbbenteni benneteket minden szerelmi csalódás, hogy csak az találja 

meg a helyes irányt a Földön, aki iránytűjét az örök értékek felé hangolja! 

 Nagyon szeretném megértetni veled, hogy boldogítód csak Én, Jézus, 

lehetek! Minden és mindenki csak eszköz lehet ennek elérésére! 

 3. Előző életed egyik legnagyobb problémája mindig éppen az volt, 

hogy felcserélted a célt és az eszközt. A CÉL mindig az Isten iránti szerete-

ted erősítése, fejlesztése. Minden más ESZKÖZ! Mindaddig, amíg ezt be 

nem látod, hajtanod kell egy olyan mókuskereket, amely egyre nehezebbé te-

szi számodra a földi életet, és ezáltal egyre jobban rákényszerülsz arra, hogy 

elfogadj Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Nagyon szeretnélek 

megmenteni a fölösleges szenvedésektől, de mint előbbre már említettem, 

Én, Jézus, sem vagyok képes arra, hogy átalakítsam gondolkodásodat. Ez 

mindaddig nem történhet meg, amíg te nem látsz hozzá! 

                      Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  

(Erre van a legnagyobb szükséged!) Hinned kell, hogy most Jézus szólt hoz-

zád! 

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

2933. 

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

 Álmomban kiszáradt földön jártam kétségbeesve, majd ezen 

átkelve csodálatos világba értem. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Egy álomnak sokrétű jelentése lehet. Múlt, jelen és jövő olyan képek-

ben jelennek meg, amely képek érzelmi világod színeiben sokkal többet tár-

nak eléd, mint amit értelmi képességed valaha is megközelíthetett volna. 

Igen, mert egy másik dimenzió felé nyit ki benneteket az alvás állapota, s eb-

ből a dimenzióból olyan információk jelennek meg szimbólumokban, ame-

lyek megfejtése nagyon tudja gazdagítani az ébrenlétben megélt jeleneteket. 

 A te álmod, amely feltűnően pozitív érzelmi hatással végződött, nem-

csak a földi élet sivárságának mulandóságát szimbolizálta, hanem a lelki éle-

ted fejlődését is eléd vetítette. Vállalnod kell a "lelki szárazság" végigkínló-

dását abban a reményben, amelynek beteljesülése kárpótol minden lelki 

szenvedésedért! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2934. 

Kérdező: JÉZUS VÁLASZOL? 

1. Milyen kilátásaim vannak az egészség terén? 

 2. Külföldi üzlettársam szerintem nem mindig őszinte. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te nem vagy eléggé tisztában azzal, hogy kérdéseidet Jézusnak tetted 

fel. Annak a Jézusnak, aki azért jött le a Földre, hogy elmondja és életével 

elétek élje a boldogságotokhoz vezető utat. Azért nem vagy ezzel tisztában, 

mert nem olvastad el a HANG-könyveket. Ha elolvastad volna, akkor tud-

nád, hogy Én, Jézus, csak olyan kérdésekre adok választ, vagy inkább így 

mondom, hogy csak olyan választ adok kérdéseitekre, amely kérdések az 

örök boldogságotokat érintik. Más boldogság nincs is! 

Tehát, ha valóban választ akarsz kapni kérdéseidre, akkor az elsőre azt 

kell mondanom, hogy minden ember egészsége mulandó! A lényeget tekint-

ve tehát olyan, mintha nem is lenne! Amennyiben mégis van, azért van, hogy 

örök értékek után törekedjetek, mert van ilyen, és boldogságotok azon fordul, 

hogy ráláttok-e az ilyen értékekre vagy sem! 

 A második kérdésedre azt kell megismételnem, amit már kétezer évvel 

ezelőtt mondottam: "Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az em-

berektől!" 

 Tehát nincs olyan üzlettárs, aki ne a saját érdekeit tartaná szeme előtt 

elsősorban! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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2935. 

Kérdező: HIVATÁSOMRÓL.  LEMONDJAK HELYEMRŐL? 

 1. Feleségem ellene van annak, hogy szívvel-lélekkel tegyem 

    azt, amit hivatásomnak élek meg. 

 2. Lehet társam az, aki hivatásomban segítségemre akar lenni? 

 3. Álljak félre, hogy másnak helyet adjak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Két úrnak nemcsak nem szabad, de nem is lehet szolgálni! Te az Én, 

a te Jézusod szolgálatába álltál, s ettől nem szabad tágítanod senki kedvéért! 

Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám! 

 Ha feleséged nem vállal föl téged Mellettem, akkor ő már valójában 

nem is feleséged. Aki nem akar szívvel-lélekkel Engem szolgálni, szeretni, 

az nem lehet társa annak, aki Értem, Jézusért, akar élni! 

 Két megkötözöttséget kellene leoldanod magadról. Az egyik az a tár-

sad, akit te feleségednek gondolsz, a másik a szüleid. 

 Feleséged elég egyértelművé tette már azt, hogy lélekben nem akar kö-

vetni téged. Neked viszont szüleiddel és magaddal is meg kellene értetned 

azt, hogy nem tartoztok már egymáshoz! Ez nem jelenti azt, hogy fordíts ne-

kik hátat, de igenis jelenti azt, hogy gondozásuk nem állhat életedben főhe-

lyen! A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék, amely megnehezíti 

mindkét félnek a teljes Hozzám-tartozás átélését! Az ő Gondviselőjük is Én 

vagyok, s Én, Jézus, gondoskodom arról, hogy mindig legyenek olyan vállal-

kozók, akik által éreztetni tudom szüleiddel is gondviselő szeretetemet. De 

nem szabad, hogy ez a probléma számodra gondként jelentkezzék! 

 Első kérdésedre tehát tömören azt kell válaszolnom, hogy feleséged 

szempontjai nem lehetnek számodra szempontok, amikor Rólam, az Értem 

végzett munkádról van szó! Én, Jézus, vagy abszolút első vagyok valakinek 

az életében, s ez azt jelenti, hogy nincs második, vagy nem is vagyok ott je-

len! 

 2. A második kérdésedre elhamarkodott lenne, ha egyértelműen akar-

nék válaszolni, mivel még sok szabad döntés sorozata áll mindkettőtök előtt. 

Csak azt tudom mondani, hogy mindent a maga idejében. 

 3. Semmiképpen se állj félre önként! Csak akkor szabad átadnod he-

lyedet másoknak, ha előre látod azt, hogy maradásoddal magadnak ártanál. 

Ez nem önzés, hanem az önszeretet velejárója. Azt pedig tudnod kell, hogy 

az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! Ezt jelenti az, hogy szeresd felebarátodat, 

mint ÖNMAGADAT! 

 Megáldalak a SZABADSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

2936. 

Kérdező: MAGAMRÓL 

 Mi az életállapotom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell neked, hogy mérhetetlenül szeret-

lek, és nincs az a döntésed, nincs az a zűrzavar, amely el tudna szakítani En-

gem tőled! Ezt nagyon vésd a szívedbe! 

 Életállapotunk bizonyos értelemben azonos. Azonos abban, hogy egy-

másért kell élnünk! Részemről, a te Jézusod részéről ez abból áll, hogy lakást 

vettem benned, és angyalaim mindent, de igazán mindent elkövetnek annak 

érdekében, hogy az Én életem benned hatékony élet legyen! 

 A te részedről sem valami bonyolult feladat Értem élni. Ha reggelen-

ként párbeszédimában elbeszélgetsz Velem, a te Jézusoddal, ha esti imádban 

vissza tudod idézni magadban reggeli beszélgetésünk tartalmát, akkor egé-

szen biztos, hogy napközben is valamiképpen Értem, Nekem élsz! 

 Hidd el, hogy semmiféle rendkívüli életállapot után nem kell vágya-

koznod, hisz így is elég rendkívüli az életed! A földi életben nemcsak nem jó 

a megállapodottság, de valójában nincs is, mivel senki sem képes a mulandó-

ság árjában megállítani azt a fejlődést, amely minden szellemi lényben, tehát 

minden emberben is, Isten gondolata rólatok! 

 Neked nem kell mást tenned, mint elfogadnod angyalaim irányítását, s 

tudatosítanod kell magadban azt, hogy az örökkévalóság gyermeke vagy! 

Angyalaim irányítását akkor fogadod el, ha törekszel értelmeddel is átlátható 

feladatokban gondolkodni. 

 Az, aki az örökkévalóság gyermekének tudja magát, nem tartja fontos-

nak sem a múlt boncolgatását, sem a bizonytalan jövő nyugtalanító hatásának 

kitenni magát, mert az örök és a jelen számára EGY!  

 Drága Gyermekem! Benső vergődéseddel olyan tartozást törlesztesz, 

amelyet előző életeid alatt halmoztál fel. Adj hálát, hogy ebben az életedben 

végére érhetsz ezen adósság törlesztésének. 

                          Nagyon szeretlek, és megáldalak  

SZÍVEM KIMONDHATATLAN SZERETETÉVEL!" 

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

2937. 

Kérdező: ELÉG KÖZVETLENÜL ISTENNEK GYÓNNI? 

 1. Csak Istennek gyóntam, és úgy áldoztam. Bűn ez? 

2. Minden pénzünk elúszott egy befektetésen. 
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  3. Rendeződik valaha anyagi helyzetünk? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A katolikus egyház előírása szerint annak, aki ehhez az egyházhoz 

tartozik, évente legalább egyszer el kell végeznie szentgyónását egy felszen-

telt papnál. Más egyházakban más előírások vannak, amelyek a bűnök meg-

bocsátását érintik. 

 A bűnbevallás nem Isten miatt fontos, hisz Isten e nélkül is tudja bűne-

idet, hanem amiatt, mivel minden bűn olyan szeretetlenség, önzés, amely er-

kölcsileg fertőzi az egész világot. Mivel az egész világtól senki nem kérhet 

bocsánatot, ezért egy kijelölt személy vállalja a többiek nevében azt, hogy 

kinyilvánítja a megbocsátást. 

 Bűneitek fájnak ugyan Istennek, de nem azért, mintha Neki ártana, ha-

nem azért, mert szeret benneteket, és nagyon szenvedi azt, hogy nem akartok 

boldogok lenni úgy, ahogy Ő ezt kigondolta számotokra. Az követ el bűnt, 

aki Isten szándéka ellenére akar boldog lenni! 

 A szentáldozás nem áll lényegi kapcsolatban a gyónással, amint a mo-

sakodás sem áll lényegi kapcsolatban az étkezéssel. 

 Aki komolyan vesz Engem, Jézust, az úgyis rendezni fogja lelkét úgy, 

ahogy saját egyháza azt megkívánja tőle. 

 2. Anyagi problémáitokkal nem tudok mit kezdeni, mert nem azért jöt-

tem közétek, hogy megfelelő anyagi feltételeket biztosítsak számotokra, ha-

nem azért, hogy tekinteteteket lelketek felé irányítsam, s elmondjam és 

megmutassam nektek azt, hogy soha nem lehet anyagi gondja annak, aki el-

hiszi, hogy többet ér a verebeknél, ha egyszer az Isten országát és annak 

igazságát keresi (Máté 25-34)! 

 3. Elmondtam azt is, hogy jöjjetek Hozzám, Jézushoz, akik elfáradta-

tok és az élet terhét hordozzátok, és Én, Jézus, megenyhítem szenvedéseite-

ket. De ennek is van egy feltétele: Vegyétek magatokra az Én igámat, tehát 

azt az életszemléletet, amely csak gondolkodásotok átalakítása által lehetsé-

ges, és tanuljatok Tőlem szelídséget és alázatot (Máté 11;28-29)! 

 Hidd el, nagyon szeretlek benneteket! De helyettetek nem tudok meg-

térni! Tehát helyettetek nem tudom átalakítani a gondolkodásotokat!  Aki 

azért imádkozik, hogy az Isten gondolkodjon úgy, mint az imádkozó, az nem 

jól imádkozik. Aki úgy imádkozik, hogy ezáltal a saját gondolkodása változ-

zék, alakuljon az Én, a ti Jézusotok gondolkodása szerint, az jól imádkozik! 

Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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2937. 

Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK SEGÍTENI! 

 1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg? 

 2. Lesz-e megfelelő társam? 

 3. Nem megy a "párbeszédima"! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Lelki segítséget fiaidnak és bárkinek egyetlen módon tudsz hatéko-

nyan adni! Úgy, hogy reggelenként megbeszéled Velem azt, amit az elinduló 

napon tenned kell, és amit megbeszéltél, arra kérned kell Tőlem, Jézustól, 

áldásomat. 

 Nincs olyan, hogy valakinek ehhez vagy ahhoz az emberhez van külde-

tése, hacsak nem külföldi missziót vállal! Ahhoz van küldetésed, akivel ta-

lálkozol napjaidban! A szeretni tanítás művészetét kell mindenkinek kifej-

lesztenie önmagában, hogy teljesíteni tudja feladatát a Földön! Ennek eléré-

sére minden, ami körül vesz, és minden, ami benned van, eszköz! 

 A gyakorlatban tehát mindenki csak önmagáért felel! Szíved szeretetét 

olyan igazságban kell kinyilvánítanod, amely alkalmas arra, hogy másokat 

építsen, buzdítson és vigasztaljon. Senki nem térhet meg mások helyett. 

Mindenki felé azt kell mondanod és cselekedned, ami a te szíved békéjét biz-

tosítja! Azt, hogy ez hogyan és mennyire hat másokra, már nem a te asztalod! 

Ez annyit jelent, hogy erkölcsileg gyermekeidért sem, hanem csak magadért 

felelsz! 

 2. Részben már az előbbiekből is következik az, hogy a lényeget te-

kintve senkinek sem lehet olyan társa, aki őt erkölcsileg előnyben részesít-

hetné. 

 Természetesen lehet megkönnyíteni vagy megnehezíteni mások életét, 

de a megkönnyítést is lehet erkölcsileg rosszra, s a megnehezítést is lehet er-

kölcsileg jóra fordítani. Tehát senkinek sem múlik azon a boldogsága, hogy 

könnyítik vagy nehezítik az életét. Minden azon múlik, hogy akár a könnyí-

tést, akár a megnehezítést ki hogyan fogadja! Tehát semmivel sem lesz bol-

dogabb az életed, ha lesz társad, mintha nem lesz! "Társ-ügyben" nektek kell 

döntenetek, tehát két embernek. "Boldogság- ügyben" is ketten döntünk. TE 

és Én, a te Jézusod! Igaz, "boldogság-ügyben" a lényeget tekintve, csak te 

döntesz, mert Én, Jézus, mindig ölelni akarlak. A te feladatod a "visszaöle-

lés"! 

 3. A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De va-

lóban csak egészen csekély! El kell hinned, hogy minden olyan gondolat, 

szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen 
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benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat, ne magadnak tu-

lajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2938. 

Kérdező: JÁRJAK FŐISKOLÁRA? 

 Fejlesszem-e magamat egy bizonyos főiskola vállalásával? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Növekedni mindenkinek elsősorban a szeretetben kell! Az egyre maga-

sabb fokú iskolák elvégzése általában nem ezt segíti elő. Legtöbb esetben a 

szellemi fejlődés hangsúlyozása pontosan attól veszi el az időt, ami halálotok 

óráján boldogíthatna benneteket. 

 Nem ambíciódat akarom fékezni, de fontosnak tartom tudatosítani 

benned azt, hogy elsősorban nem az egyre több tudás juttat benneteket egyre 

nagyobb szeretetre, hanem a szeretet juttat egyre nagyobb és egyre tisztultabb 

felismerésre. 

 A szellemvilágból csakúgy, mint a földi életből számtalan példát tud-

nék felhozni annak igazolására, hogy mennyire nem az úgynevezett iskolá-

zottság tette szebbé a Földet, hanem a szív tisztasága. E kettő, természetesen, 

nem szükségszerűen van ellentétben egymással, de a legjobb kezdeményezé-

sek is zátonyra futottak már amiatt, hogy nem a jelen megszentelésére, tehát 

a gyakorlati szeretet megélésére tettétek a hangsúlyt, hanem ezt a jövőtől vár-

tátok, attól a jövőtől, amelyre egyre magasabb iskolák elvégzésével töreked-

tetek. 

 Neked szabadságodban áll úgy döntened, ahogy akarsz, de mivel kér-

deztél Engem, Jézust, ezért el kellett mondanom véleményemet. Nagyobb 

szívbékét eredményez, és nagyobb alázatot igényel vállalnod a szolgáló sze-

retetben való növekedést, időtöltést, mint a magasabb iskola elvégzéséhez 

szükséges szellemi munkának vállalása. 

 Egy biztos! Én, Jézus, nem tágítok mellőled, bármiképpen is döntesz! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2939.   

Kérdező: SÚLYOS ANYAGI GONDJAIM VANNAK 

 Súlyos anyagi gondjaim miatt nem látom a kiutat. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, csak azzal a gyermekemmel tudok egymást megértve be-

szélgetni, akivel egy nyelven beszélünk. De, ha ennyit mondok, akkor ez 
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még nem elég. Nem elég Nekem, Jézusnak, megtanulnom a ti nyelvezetete-

ket. Ettől csak odáig jutunk, hogy Én megértelek benneteket. Ez viszont 

semmit nem könnyít rajtatok. Rajtatok csak az könnyít, ha ti vállaljátok, 

hogy megtanuljátok azt a nyelvezetet, azt a gondolkodásmódot, ahogy Én 

gondolkodom, ahogy Én, Jézus, beszélek.  

Ezért nem azt mondtam, hogy elmegyek hozzátok, és tanulva tőletek, 

magamra vállalom a ti igáitokat, hanem azt mondtam, hogy gyertek Hozzám, 

vegyétek magatokra az Én igámat, és ti tanuljatok Tőlem, s akkor nyugalmat 

találtok lelketeknek (Máté 11;28-29)! 

Neked nincs más feladatod, csak az, hogy reggel átgondolva az elindu-

ló napodat, fogalmazd meg azt, hogy mit kell tenned reggeltől estig. Semmi 

más dolgod nincs! Minden más az Én, a te Jézusod dolga veled kapcsolat-

ban. 

Fantáziád egy olyan kapu, amely nyitottá tesz olyan gondolatok befo-

gadására, melyek a kétségbeesés felé viszik lelkedet. 

Az anyagi kölcsönökből és kölcsöntörlesztésekből soha nem szokott 

semmi jó kijönni. Jó mindig csak abból jön ki, ha reggeltől estig Engem, Jé-

zust, vállal valaki abban a tudatban, hogy együtt élek, együtt járok vele!  

A nemrég Hozzám költözött Teréz anya egy kis táskával indult el Indi-

ába, és százezreknek biztosított emberi életet, mert élő valóság voltam a szí-

vében. 

Ha csak annyit hiszel el magadról, hogy Számomra, Jézus számára, 

többet érsz, mint a verebek, akkor már ráléptél a szívbékét biztosító útra 

(Máté 10;29-31)! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2940. 

Kérdező: TÚL NYITOTT VAGYOK 

 Nyitott vagyok az ellentétek felé. Mit tegyek? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Kritikátlanul semmit sem szabad elfogadnod! Mindig a lelkiismereted 

szerint kell cselekedned! Lelkiismeretedet az evangéliumokból felismerhető 

tanításomhoz igyekezz hangolni! Problémáid megoldására mindig értelmet 

megnyugtató választ fogadj csak el! Minősítések helyett mindig érveléseket 

fogadj el! Az nem érv, hogy valaki szektás. Érv az lenne, ha ezt az ítélő 

megokolná, de nem tekintélyelvre támaszkodva (mert valaki ezt mondta), 

hanem észérvekkel indokolva! 
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 Mint látod, te sem támaszkodhatsz másra, csak saját józan eszedre, ha 

fejlődni akarsz. Neked sincs más lehetőséged, ha fejlődni akarsz, mint az, 

hogy elfogadd a benned élő Szentlélek irányítását! Ez örök érvényű kijelen-

tés, bármely egyházhoz tartozol!  

Az egyházaknak és az egyházi elöljáróknak nem az a feladatuk, hogy 

irányítsák a Szentlelket, hanem az, hogy fogadják el a Szentlélek irányítását! 

Ezt akkor teszik, ha érvelnek, és nem minősítenek! 

 A Szentlélek irányítását ott fogadják el, ahol csúcsértéknek tartják a 

lelkiismereti szabadságot. Ott tartják csúcsértéknek a lelkiismereti szabadsá-

got, ahol igyekszenek megélni azt az alapvető alázatot, amelynek megélése 

két magatartási formát ötvöz eggyé.  

Az egyik: minden gyalázatot, megvetést, szenvedést vállal a meglátott 

jóért. A másik: mindenkor nyitott a jobb, az érvekkel alátámasztott jobb irá-

nyában. 

 Naponta kérd a bölcsesség Lelkének irányítását! Neked sem lehet 

egyetlen HANG-könyv sem a lelki vezetőd! Csak a benned élő Szentlélek 

lehet lelki vezetőd! Természetesen a HANG-könyvek is nagyszerű segítőid 

lehetnek abban, hogy egyre tisztábban vedd észre a benned élő Szentlélek 

irányítását 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2941. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK! 

 Hogyan segíthetnék enyéimen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Állítólag - leveled alapján mondom - megtanultad azt, hogy erődön fe-

lüli keresztet nem engedek rád. Vagy könnyítem keresztedet, vagy növelem 

erődet. EZ ÍGY IGAZ! 

 Amikor valaki úgy gondolja, hogy elviselhetetlen számára az a szenve-

dés, gond, bánat, ami rá nehezedik, akkor tudnia kellene, hogy ezeket a szen-

vedéseket tudva, tudatlanul, de önmaga, éspedig feleslegesen okozza magá-

nak. Igen, mert helytelen életszemlélettel akar helyes élethelyzetbe kerülni! 

Az ilyen keresztektől nemcsak lehet, de kell is hogy megszabaduljatok, ha 

Általam, Velem és Bennem, Jézusban, boldogok akartok lenni! 

 Neked nincs más feladatod a Földön, mint biztosítani magadban azt a 

szívbékét, amit soha senki sem el nem vehet, sem nem adhat meg számodra. 

E szívbékének egyetlen forrása van: a Velem, a te Jézusoddal kiépített, élő 

hittel átélt valós kapcsolat. 
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 Ennek elérésére meg kell szabadulnod azoktól a megkötözöttségektől, 

amelyeket a vérkapcsolat és egyéb emberekhez kötött kapcsolat jelent! Tehát 

meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni! Szíved békéje csak akkor áll 

helyre, ha tudomásul veszed: semmi más dolgod nincs, mint az, amit reggel-

től estig meg kell tenned! Egyetlen egy szellemi lénynek a boldogsága, tehát 

a szívbékéje sincs összekötve mások magatartásával! Én, Jézus, vagyok az 

Atyával és a Szentlélekkel az EGYETLEN, aki boldogító módon élek min-

den szellemi teremtményemben. Aki tehát Bennem és Velem, Jézussal él, az 

együtt él a saját boldogságommal, amely egyben az ő boldogsága is! 

 Te azt látod komoly problémának a magad számára, hogy mitévő légy 

a tieiddel. Neked a legfőbb problémád az kell hogy legyen, ami a Velem való 

kapcsolatodat illeti! Neked azt kell meglátnod, hogy mitévő légy önmagaddal 

Velem kapcsolatban! A vérkötelék és minden más földi kötelék, de főleg a 

vérkötelék, egyik legnagyobb próbatétel elé állítja azokat, akik szabaddá 

akarnak válni Isten számára! Ezt kikerülni senki sem tudja. Mindenkinek 

meg kell harcolnia azt a szabadságharcát, amely nélkül nem születhet újjá, 

tehát nem is juthat be a mennyek országába, illetve nem is juthat szívébe az 

Isten országa (János 3;3)! 

 Értsétek meg: senki nem felel más ember erkölcsi életéért, tehát bol-

dogságáért! Senki nem mondhatja, hogy más miatt boldog vagy boldogtalan! 

Értsétek meg, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, az Istent 

nem szeretőkön pedig az Isten sem tud segíteni!  

Azt pedig, hogy ki és mikor válik Istent szeretővé vagy Istent nem sze-

retővé, sem Isten, sem ember nem döntheti el más helyett. Egyedül és kizáró-

lag csak külön-külön minden egyes ember, minden egyes szellemi lény! Soha 

nem Istenen múlik ez a döntés! Mindig az emberen, a szellemi teremtményen 

múlik! Ettől nem lesz nagyobb a teremtmény a Teremtőjénél, mert az első 

kegyelem az, hogy minden szellemi lény lehetőséget kap a boldogságra. A 

második lépés viszont, hogy él e lehetőséggel vagy sem, már a teremtményen 

múlik. Ez jelenti azt, hogy Isten nem bábszínházat teremtett, amikor szellemi 

lényeket teremtett! De azt is jelenti, hogy Isten ismerve saját szeretetének 

erejét, tudja, hogy előbb-utóbb mindenkinél leesik egyszer a tantusz. Előbb-

utóbb mindenki rájön arra, hogy mindenkinek boldogsága csak akkor élhető 

át, ha elfogadja Isten boldogságát, tehát azt az életállapotot, amelyben Én, 

Jézus, cselekvő módon élhetek szívetekben a nem-ártás, a megbocsátás és a 

másokat szolgáló segítés által! 
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 Hidd el! Nem felelsz sem férjed boldogságáért, sem gyermekeid, sem 

rokonaid, sem ismerőseid boldogságáért. Te egyedül saját boldogságodért fe-

lelsz, tehát a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodért! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2942. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL 

 1. Miért kaptam jelet a homlokomon? 

 2. Édesapámmal egymásra találtunk-e? 

 3. Családunkban várható-e döntő változás? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A test olyan "műszerfal", amelyen meg szoktak jelenni a léleknek 

olyan elhatározásai, döntései, amelyek a szellemvilágból eredő forrásból táp-

lálkoznak. 

 Minden olyan jel, amely akár a homlokon, akár más testrészen megje-

lenik, csupán azt jelzi, hogy lelketek kapcsolatban áll a szellemvilággal. E 

kapcsolat tartalma, ha jó szellemekről van szó, akkor előbb-utóbb feltétlenül 

egyértelművé válik. Ha nem jó szellemekről van szó, akkor csak zavart okoz, 

s szinte megfejthetetlen, és feleslegesen komoly időt vesz el attól, aki foglal-

kozik vele. 

 Válaszom tehát első kérdésedre ez: Ne tégy hangsúlyt e jelre! 

2. Minden találkozás, ha sorsdöntő, akkor világos is! E kérdéseddel 

kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy tanulj meg várakozni, mert a kí-

váncsiság csak az ártó erőknek ad lehetőséget arra, hogy zavart okozzanak. 

3. Nagyon természetes, hogy várható családotokban  döntő változás! E 

kérdésed: "Mi az?", nem válaszolható meg, mert minden döntő változás ép-

pen azért döntő változás, mert mindenki által, aki érdekelt ebben, felismerhe-

tő! Ha egy az egyben pontosan megmondanám a döntő változás tartalmát, el-

lene mondanék Magamnak, mivel fölöslegessé tenném azt a Rám, Jézusra, 

hangoltságotokat, amely feltétlen feltétele a boldogságotoknak, tehát szívetek 

békéjének! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2943. 

Kérdező: GONOSZOK VAGYUNK? 

 1. Ki a Sátán? Férjem, fiam vagy én? 

 2. Egy imacsoportról kérek véleményt! 

 3. Néha az imában nem vagyok ura testem állapotának. Miért? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem Sátán senki közületek! Nem helyes, ha minősítitek egymást. A 

Földön minden ember képes ártó erők hatására olyan gondolatokra, szavakra, 

cselekedetekre, amelyek embertelenek. Ezektől ugyan tartózkodnotok kell, 

de nem szabad senkit azonosítani ezekkel.  

Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték 

eddigi és előző életében, és azt sem tudjátok senkiről, hogy az akarata mi-

képpen működött vagy nem működött együtt eddig Isten akaratával. Aki mi-

nősít, az helytelenül cselekszik! De ez az ő ügye, és nincs senkinek joga arra, 

hogy ezt rendre az illető fejéhez vágja. 

 Neked legyen bőven elég az, hogy elviseld földi életed keresztjét úgy, 

hogy ne légy bűnrészes. Tehát soha ne mondj "igen"-t olyasmire, amit helyte-

lenítesz. De nem feladatod megjavítani a másikat. Mindenkinek az a felada-

ta, hogy saját magát javítgassa. Használd energiáidat arra, hogy javítgasd 

magadat! Senki nem felelős másokért, csak önmagáért. Te is csak magadért 

vagy felelős! 

 2. Nincs jó és nem jó imacsoport, mert minden imacsoportban külön-

böző hibákkal terhelt emberek vannak. Csak jól és nem jól imádkozó embe-

rek vannak. Te akkor imádkozol jól, ha imáid hatására növekszik benned a 

nem-ártás, a megbocsátás és a segítés szelleme, tehát a szeretet. Amelyik 

imacsoportban azt veszed észre magadon, hogy ez nem történik meg, éspedig 

azért nem, mert az ott jelenlévők ebben akadályoznak téged, akkor oda ne 

járj! 

 3. Ha csukott szemmel ingadozva imádkozol, akkor nyisd ki a szeme-

det, hogy ne ingadozz.  Nem szabad engedned, hogy testedre irányuljon a fi-

gyelmed olyankor, amikor lelkedet az Istenhez emeled. 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉRTELEM LELKÉVEL! 

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

2944. 

Kérdező: NEM SIKERÜL SEMMI! 

 Nekem semmi nem sikerül. Csupa rosszat nyújt az élet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Van egy olyan pszichológiai vizsgálati eszköz, amelyen különböző tin-

tafoltok láthatók. A betegnek meg kell mondania, hogy mit ábrázolnak e 

pacnik.  Amikor az egyik páciens csupa rondaságokat ismert fel bennük, ak-

kor a vizsgáló orvos megkérdezte: "Mindig ilyen rondaságok jutnak e képek 

láttán az eszébe?" A páciens ezt válaszolta: "Hát, ha egyszer mindig ilyen 
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rondaságokat mutat nekem!"  Így vagy te is földi életed lapján látható "tinta-

foltokkal!" 

 Jól jegyezd meg: Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem ami-

lyennek látod, olyan! 

 A valóság az, hogy Isten mindenkiben boldogító módon tud csak jelen 

lenni, és a körülmények csupán arra valók, hogy tükörként önmagatokra, 

életszemléletetekre ismerjetek. Minél inkább felismered magadban Isten bol-

dogító jelenlétét, annál jobban fogod felismerni magadon kívül is Isten 

gondviselő szeretetét! De belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről be-

felé! 

 Előző életeid folyamán annyira belegabalyodtál a rajtad kívüli felszín 

rendezgetésébe (politikus voltál, sokat politizáltál, hogy naggyá légy!), s 

most szinte a búskomorságig engeded magadra hatni a felszín pokoli hatása-

it. 

 Azért volt nyilvános működésem kezdetén a beköszöntőm ez: "Betelt 

az idő....alakítsátok át gondolkodásotokat és higgyetek az örömhírben" 

(Márk 1;15)! 

 Vállalnod kell azt a komoly szellemi munkát, ami a gondolkodás-

átalakításnak velejárója! Akkor indulsz el ebben az irányban, ha reggelenként 

átgondolod, hogy mit kell tenned a rád váró napon. Ha ahhoz tartod magadat, 

amit elhatároztál, akkor kezd kialakulni benned egy csodálatos szívbéke. 

 A kisebbségi érzés ostobaság, mivel annak következménye, hogy vala-

ki helytelen életszemlélet által akar helyes élethelyzetbe kerülni. Senkinek a 

világon nem kell megtennie azt, ami akadályozná szíve békéjének biztosítá-

sát. Vagyis senkinek nem kell megtennie azt, amire nem képes, vagy nem lát 

jónak magára nézve! És senki a világon, maga a Sátán sem képes senkinek 

szíve békéjét elrabolni, ha valaki csak azt teszi meg, amire képes, és amiről 

tudja, hogy meg kell tennie! 

 Örülök, hogy kiírtad magadból azt, amit írtál. Neked is sokszor kellene 

tudatosítanod magadban, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, ha-

nem úgy, mint senkit a világon! Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, 

akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM vagy! Irántad való mérhe-

tetlen szeretetem csak e rövid földi élet után fog igazán kibontakozni előtted! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2945. 

Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK? 

 1. Betegségeimből ki lehet gyógyulni? 
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 2. Nagyon vallásos vagyok, s megható meditációim voltak. 

 3. Védőszentemet láttam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden betegségből ki lehet gyógyulni, bár senki sem születik a 

Földre azért, hogy minden betegségéből kigyógyuljon. Minél komolyabb, 

élőbb valakinek a hite, annál kevésbé zavarja őt a betegsége. Az cselekszik 

legjobban, aki nem a betegségével törődik, hanem azzal, hogy mit kíván tőle 

az Isten. Bárki lehet betegségében is boldog, és bárki lehet egészségesen is 

boldogtalan. A szívbéke, ami egyben a boldogság is, nem a test állapotától 

függ, hanem attól a szeretettől, amely által valaki önmagát feledve másokért 

akar és tud is élni. 

 2. Minden vallási felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek Hoz-

zám, a te Jézusodhoz akarnak közelebb juttatni benneteket. Csak azokkal a 

vallási eszközökkel érdemes foglalkoznotok, amelyek ezt a célt szolgálják. 

Az ima, a szentmise és minden szentség csupán eszköz és nem cél! A CÉL 

mindig az, hogy Én, Jézus, egyre szabadabban tudjak működni bennetek! 

Különben a vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvér-

gyilkosságtól (Káin, Ábel) a ma dúló vallásháborúkig ezt igazolja az emberi 

történelem! 

Neked és mindazoknak, akik Engem, Jézust, szerettek, függetlenül at-

tól, hogy ki milyen felekezethez tartozik, életetek értelme az, hogy Engem, 

Jézust, engedjetek magatokban élni! Ezt azok teszik meg, akik Engem, Jé-

zust, elfogadnak nemcsak igazságnak és életnek, hanem elsősorban ÚTNAK! 

Vagyis azok, akik megtanulják és meg is valósítják azt, hogy inkább szeretik 

ellenségeiket (Lukács 6;35)! 

Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki Istennek tetsző 

vagy nem tetsző, hanem a magatartása által! Velem, Jézussal, csak az irga-

lom rendjében lehet együtt élnetek (Lukács 6;36)! Igen! Irgalmasságot aka-

rok és nem áldozatbemutatást (Máté 12;7)! 

3. Őrangyalod, ha jónak és fontosnak látja számodra, mutathatja magát 

akár barnacsuhás barátnak, akár csodaszép fényalaknak. A fontos nem a for-

ma, hanem az, hogy adj érte hálát, és kérd gyakran segítségét. Ő nagyon tisz-

teli szabadságodat, és ezért a te kívánságodra több és nagyobb segítséget tud 

nyújtani neked, ha kéred, mintha nem kéred. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2946. 

Kérdező: FÉRJEMMEL VAN PROBLÉMÁM 
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 Leányomat én elengedtem, de édesapja nem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Van olyan, hogy valakit, aki elhagyni készül a földi életet, szülei vagy 

valamelyik hozzátartozója nem akarja elengedni. Ez a ragaszkodás valóban 

meg tudja nehezíteni egy haldokló eltávozását. De olyan nincs, hogy ne tud-

na elmenni az, akinek el kell mennie, aki el akar menni! A testbe zárt szel-

lem soha nem rendelkezhet azzal az energiával, amellyel az rendelkezik, aki 

már kezdi oldani a test-lélek egységét! Tehát megnehezíteni igen, de meg-

akadályozni nem! 

 Neked az a feladatod, hogy feldolgozd magadban és magadnak azt a 

cáfolhatatlan igazságot, amelyet értelmileg mindenki tud, de életszerűen, te-

hát tapasztalatilag nem tudhat. Ez az igazság így hangzik. Minden Földön 

élő halandó! A halál "hogyan-ja", tehát az, hogy milyen lelkülettel várja va-

laki a halált, a ti kezetekben van. A "mikor" az, ami nem tőletek függ, általá-

nos értelemben. Azért mondom, hogy általános értelemben, mert a Földön 

élő minden halandó szellemi lény az utolsó pillanatban "igen-t" mond a ha-

lálra. 

 Nem sajnálni kell az eltávozót, hanem tanulnotok kell a halál angyalá-

nak megjelenéséből! Meg kell tanulnotok a reális gondolkodást, a helyes ér-

tékelést a mulandó és az örök értékekre vonatkozóan. Meg kell tanulnotok 

azt, hogy ne csak nagyon ritkán, de minden komoly döntésetek előtt megfele-

lő választ adjatok e kérdésre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” 

 Drága Gyermekem! Te csakúgy, mint leányod, az örökkévalóság 

gyermeke vagy! Ezt az igazságot a mulandóság igézete képes ugyan elhomá-

lyosítani, sőt feledtetni is, de megszüntetni nem képes! Amikor meghal vala-

ki a családban, akkor a halál angyala éppen ezt az elhomályosult, elfelejtett 

igazságot hozza napfényre! Ezért mondottam, hogy tanulnotok kellene min-

den halálesetből, és nem sajnálkozni amiatt, hogy közületek valaki az örök-

kévalóságba - tehát oda, ahová való, ahonnan jött - visszaköltözött! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2947. 

Kérdező: ÖNISMERETRŐL 

 Hogyan tudok helyes önismeretre jutni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Helyes önismeretre csak az tud jutni, aki saját cselekedetei tükrében 

vizsgálja meg önmagát, és rendszeresen foglalkozik az evangéliumaimmal. 

Tehát az, aki legalább egy hétig mindennap leírja azt, hogy mit tett, és amit 
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tett, azt hogyan tette. Tehát az, aki idő- és szeretetelszámolást végez. Emel-

lett rendszeresen tanulmányoz Engem, Jézust, az egyetlen tökéletes embert, 

az evangéliumaim alapján. Mindazok, akik cselekedeteik tükrében megisme-

rik és Hozzám, Jézushoz, mérik önmagukat, helyes önismerettel rendelkez-

nek. 

 Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy eléggé ismerik önmagukat. 

Még többen vannak, akik úgy gondolják, hogy ismerik embertársaikat. Leg-

többen pedig azok vannak, akik úgy gondolják, hogy nem érdemes naponta 

vagy hetente órákat tölteni azzal, hogy megismerjék az Istent, mert vagy nem 

lehet úgysem megismerni, vagy úgyis eléggé ismerik ahhoz, hogy kapcsolat-

ban maradjanak Vele. 

 Ezzel szemben csak annak lehet helyes az önismerete, aki cselekedetei 

tükrében rendszeresen törekszik megismerni önmagát, s ugyanakkor fontos 

számára, hogy egyre jobban megismerjen Engem, Jézust, aki elsősorban az 

evangéliumok alapján vagyok jól felismerhető. Ezt az utat ajánlom neked is! 

 Szereteted Irántam azzal tudod kimutatni közvetlenül, hogy szívesen és 

sokat foglalkozol Velem, a te Jézusoddal! Én, Jézus, annyira intenzíven fog-

lalkozom veled, hogy te ezáltal létezel! Valamiképpen az Én létem is attól 

függ a te életedben, hogy mennyire tartod fontosnak a Velem való foglako-

zást. Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, 

aki a rászorulókkal foglalkozik, egyben Velem is foglalkozik. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2948.   

Kérdező: JÖVŐMRŐL 

 1. Lesz-e igazi szerelem egy kapcsolatomból? 

 2. Együtt maradunk-e örökre? 

 3. Hogyan valósíthatom meg életem nagy álmát? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kimondhatatlan szeretetem irántad feltétlenül arra kötelez, hogy az 

igazat, csakis az igazat válaszoljam kérdéseidre.  

A te Jézusod által képviselt IGAZSÁG, tehát az Én jelenlétem a te sze-

relmi kapcsolatodban csak akkor válik igazi szerelemmé, ha mindketten el-

sősorban nem egymást, hanem Engem, Jézust, választjátok földi életetek leg-

főbb partnerének. Bárki, aki mást Elém, Jézus elé, helyez, nemcsak Hozzám 

nem méltó, de nem méltó önmagához sem, mert Isten minden emberi kap-

csolatot, és főleg a szerelmi kapcsolatot arra rendelte, hogy irántatok való 

szerelmét viszonozzátok! Ez pedig csak akkor történik meg, ha minden em-
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beri kapcsolatban felismeritek azt, hogy ESZKÖZJELLEGŰ! Eszköz, 

amelynek feladata az, hogy Hozzám, Jézushoz, juttasson egyre közelebb 

benneteket! 

 2. Mindenki csak Általam, Velem és Bennem tud együtt maradni örök-

re embertársával! Ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy Én, Jézus, 

vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Ez Ré-

szemről nem önzés, hanem az egyetlen és legnagyobb szeretet megnyilvánu-

lása irányotokban, hogy valóban boldoggá tudjalak tenni benneteket. Bol-

dogságotok egyetlen forrása, tartalma és célja csak ÉN, JÉZUS, lehetek! 

Minden és mindenki ESZKÖZ arra, hogy ez megvalósuljon! 

 3. Életed nagy álmát, hogy téged boldogítson, sehogy sem tudod meg-

valósítani. Neked arra kell törekedned, hogy Isten rólad álmodott álmát való-

sítsd meg! Ez az álom megismerhető abban a szívbékében, amelyet, ha van, 

felismerhetsz önmagadban. Ha nincs, akkor keresned kell!  

Nem vagytok bábuk! Szabad lények vagytok. De szívetek békéjét, 

nyugalmát csak akkor éritek el, ha Bennem, Jézusodban, tudtok megnyugod-

ni. Szíveteket megnyugtató valós, végleges nyugalmat csak Bennem tudtok 

találni! Ez az igazság megváltoztathatatlan! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2949. 

Kérdező: ROSSZ ÁLMAIM VANNAK 

 Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Álmaid elsősorban olyan érzésekből tevődnek össze, amelyek az el-

múlt nap folyamán értek téged. A tévétől kezdve a baráti beszélgetéseken ke-

resztül, mindazok a könyvek és érdeklődési irányok, amelyekkel foglalkoz-

tál, ezek mind-mind különböző érzelmi nyomot is hagynak benned, s ezek 

álomban különböző képekben jelennek meg, s így próbálod ezeket az érzése-

ket feldolgozni magadban. 

 Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, 

amely már elindult feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel, hogy 

kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek ne-

ked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészel-

ni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó 

álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni. 

 Van olyan álom is, melyben különböző szellemi lények, Isten engedé-

lyével, előre tudatnak veled valamit, illetve fel is szólíthatnak bizonyos dön-
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tések meghozatalára, amint Józsefet is angyal szólította fel arra, hogy mene-

küljön Egyiptomba, majd térjen vissza hazájába. 

 A fejfájások általában vérkeringési elégtelenségekből adódnak. Nem 

szerencsés, ha valaki gyorsan fordul az orvosságok felé! Meg kell keresned 

és találnod azokat a természetes gyógymódokat, amelyek már másoknak is 

meg tudták szüntetni a fejfájásukat. 

 Drága Gyermekem! A Föld nem Mennyország. Itt mindenkinek vállal-

nia kell az együttélést bizonyos szenvedésekkel. Edzeni kell magatokat, ha 

azt akarjátok, hogy komolyabb lelki sérülések nélkül vállalni tudjátok azokat 

a kereszteket, amelyek kikerülhetetlenek számotokra. Nem arra kell töreked-

netek, hogy szenvedés nélkül éljetek, hanem arra, hogy ne okozzatok egy-

másnak szenvedést. Arra kell törekednetek, hogy szeretetben növekedve ké-

szüljetek a Velem, Jézussal, való végleges találkozásra. Ez a legfontosabb! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2950. 

Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL 

 1. Műtétem után teljes-e a gyógyulás? 

 2. Csodás dolgot láttam az égbolton. 

 3. Miért nem tudok egyetérteni párommal? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindhárom kérdésedre párbeszédimában közvetlenül is megadtam 

volna már neked a választ. De mivel az imának ezt a formáját még nem tet-

ted magadévá, ezért tömören válaszolok neked. 

 1. Először is teljes gyógyulás nem létezik a földi életben. Nem azért 

születtetek a Földre, hogy az idők végezetéig egészségesek legyetek, hanem 

arra, hogy a rendelkezésetekre álló napokat a bennetek élő szeretet növeke-

désére használjátok fel!  

Az időszakos betegségek arra valók, hogy nagyobb intenzitással fog-

lalkozzatok a földi élet mulandóságával. Az időszakos egészség pedig arra 

való, hogy nagyobb intenzitással vállaljátok a senkinek nem ártást, a min-

denkinek megbocsátás és a másokat szolgáló szeretet útját, amellyel Én, Jé-

zus, azonosítottam Magamat. 

 2. Látomásod erősíteni akarja benned azt, hogy Isten, aki égnek és 

földnek ura, olyan VALÓSÁG, akivel nemcsak számolnotok kell, de abszo-

lút elsőnek is kell elfogadnotok Őt életetek irányítására! 

 3. Számodra az a legfontosabb, hogy Velem, a te Jézusoddal, értsél 

egyet. Ennek viszont az lehet csak az alapja, amit a Velem való foglalkozás-
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nak lehet nevezni. Velem az foglalkozik valóban, aki rendszeresen foglalko-

zik a Bibliában található evangéliumaimmal, és rendszeresen találkozik 

olyanokkal, akik szintén ezt teszik. 

 Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, és nagyon ismerem minden gondo-

dat, problémáidat. Azt szeretném, hogy te is törekedj egyre jobban megis-

merni Engem, a te Jézusodat, és vedd komolyan az Én, a te Jézusod problé-

máit, vagyis azt a vágyamat, amely a benned és másokban történő működé-

semet elősegíti. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2951. 

Kérdező: MELYIK EGYHÁZHOZ TARTOZZAM? 

 1. Áldásodat adod arra, hogy betagozódjam a Katolikus Egyházba? 

2. Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon! 

3. A Máriáról szóló könyv Medjugorjében elkészült-e már? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Feltétlenül áldásomat adom arra, hogy komolyan vedd azt az egyhá-

zat, amelybe születtél! Ez a döntésed nem járhat negatív következményekkel, 

ha valóban Én, Jézus, vagyok a legfontosabb számodra. 

 A Katolikus Egyházban csodálatos eszközök állnak rendelkezésére an-

nak, aki valóban találkozni akar Velem! Sajnos természetes az is, hogy ez az 

egyház is, mint minden más egyház, olyan terheket, negatív hatású terheket 

cipel magán, amelyek árnyékot vetnek a benne található értékekre. De ezek a 

nyomorúságok nem lehetnek, legalább is nem szabadna, hogy akadályai le-

gyenek annak, hogy azokat az értékeket (szentségek, szentek tisztelete, a pá-

paságnak, mint egységesítő elvnek elfogadása), amelyek ebben az egyházban 

kétségtelenül felismerhetők a tárgyilagos kereső számára, felvállaljátok! 

 2. Van lehetőséged segíteni a valóban rászorulókon. Ennek módja az, 

hogy vedd fel a kapcsolatot a Bokor Bázisközösség valamelyik tagjával. En-

nek a Közösségnek van a legtisztább, legegyértelműbb kapcsolata a harma-

dik világ nélkülözőivel. 

 3. Ami Medjugorjében történik, az Mária döntése alapján történik. Ez 

vonatkozik az általad kérdezett könyvre is. Erről Én, Jézus, nem mondhatok 

semmiféle információt sem neked, sem másoknak! Csak azt mondhatom el, 

amit mindenki tud: e könyv még nem jelent meg 1998. január 21-ig. 

 Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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2952. 

Kérdező: FÁJNAK BŰNEIM! 

 Bűntudatban élek! 

HANG: "Drága Barátom! 

 Ismered a tékozló fiú életét. Azonosnak érzed magadat vele. De ismer-

ned kell a tékozló fiú APJÁNAK is a magatartását, és ez Én, a te Jézusod, 

vagyok az Atyával és a  Szentlélekkel együtt! 

 Kimondhatatlan szeretettel ölellek szívemre, hisz azért jöttem a Földre, 

hogy a bűnösöket hívjam égi lakomára (Máté 9;13)! Te meghallottad hívá-

somat! 

 Bármi rosszat tettél, az nem te voltál! Te az vagy, aki visszaszeretsz 

Engem! Aki ezt nem érti meg, az Engem, a te Jézusodat sem érti meg! 

 Szeretettel kérlek, ne élj bűntudatban! Inkább örülj annak, hogy lelki 

sebeidet meggyógyítottam, s valóban készülök olyan égi lakomára veled, 

amiről még  álmodni sem vagy képes!  

Amit már többször hangoztattam a HANG-könyvekben: nem úgy sze-

retlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ha még úgy 

szeretnék valakit, mint téged, akkor kettő lenne belőled! EGYETLENEM 

vagy! Nem a vak véletlen, hanem egy végtelenül szerető SZÍV megvalósuló 

álma indult el akkor, amikor létbe hívtalak! Ez az álom nem maradt álom! 

Azok a bukdácsolások, sőt, hajótörések, amelyek jellemezték múltadat, azért 

kaptak erre Istentől engedélyt, hogy el tudjalak vezetni arra az alázatra, 

amely feltétlen feltétele megdicsőülésednek. 

 Az istenszeretőknek minden javára válik! Most nemcsak rád gondolok, 

hanem gondolok családtagjaidra és mindazokra az emberi kapcsolataidra, 

amelyek emlékét ma is lelkedben hordozod. Ne legyen hát benned tovább a 

velük szembeni helytelen magatartásod fullánkja! Ne, mert ha istenszeretők, 

akkor a te életed minden botlása javukra válik! Ha pedig nem istenszerető 

valamelyik, akkor bármilyen jó lehettél volna, akkor sem vált volna az, az 

ilyennek javára. Az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol a boldogságotok megva-

lósulhat, mindenki csak önmagáért felel! 

 Nagyon örülök neked (Lukács 15;10)! Örülj te is Nekem, a te Jézusod-

nak! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2953. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL 

 1. Lesz-e új munkám? 
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 2. Sikeres lesz-e gyermekeim további élete? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A te szeretetben megélt életed boldog örömmel fog rád mosolyogni, 

amikor majd színről színre találkozol Velem, a te Jézusoddal! Azok, akiket 

ápoltál, sokat segítenek neked most is. Az égi lelkek hálás lelkek! 

 Feltétlenül lesz munkád, ha ennek a vágya szívedben van! Ilyen érte-

lemben valóban az embereket a vágyaik vezérlik! De ezzel kapcsolatban is 

fontos tudnod azt, hogy Isten a ti szabadságotokat nagyon komolyan veszi, és 

amit már gyakran hangoztattam, azt itt is megismétlem: Érted és veled min-

dent, de helyetted semmit! 

 2. E második kérdésedre semmiképpen sem adhatok választ. Ennek két 

oka van. Az egyik az, hogy nem vagytok bábuk, tehát kivétel nélkül minden-

ki úgy használja fel lehetőségeit, ahogy akarja. A másik pedig az, hogy sen-

kinek nem függhet boldogsága azon, ami mással történik.  

Amíg úgy gondolod, hogy a te benső békéd attól függ, hogy gyerme-

keddel, unokáddal mi lesz, addig egy nagyon lényeges ponton vagy tévedés-

ben. E tévedést Én, Jézus, nem erősíthetem benned. Ha hozzátartozóid jövő-

jéről "jósolnék" neked, akkor pontosan ezt a tévedést erősíteném benned! 

Neked azzal kell foglalkoznod, hogy a halálod órája "sikeres" legyen. Min-

den napod minden óráját ezért kapod! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2954. 

Kérdező: BETEGSÉGRŐL, SZORONGÁSRÓL 

 1.Gyógyíthatatlan betegségem van. 

 2. Feszült és szorongó vagyok. 

 3. Az angol nyelvhez nagy érzékem van. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nem tréfálkozni akarok veled, de e szóval, hogy "gyógyíthatatlan", vi-

gyáznotok kell. Két okon. Az egyik az, hogy mindannyian "halálos" beteg-

ségben vagytok. A másik az, hogy nincs "gyógyíthatatlan" betegség. 

 Sajnos, az az igazság, hogy nem az elsőre teszitek a hangsúlyt! Pedig 

arra kellene tennetek! 

 Azok, akik életszerűen tudják, hogy haláluk órájára kell készülniük, ál-

talában mindig a legjobban élik meg azt a jelent, amelyet Istentől azért kap-

tak, hogy haláluk órájára készüljenek fel. Mert ez a lényeg! Mindenki végki-

fejletre született! Aki elveszíti életét, megnyeri azt! Az Emberfia nem azért 

jött a Földre, hogy mindenütt szebb legyen a Föld, hanem azért, hogy mind-
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azok, aki hisznek Benne, ne gondolkodjanak a mulandóság igézetében, ha-

nem mindent e kérdés alapján értékeljenek: mi ez az örökkévalósághoz ké-

pest? Aki ezt teszi, az természetesen legtöbbet tesz azért, hogy erkölcsileg 

szebb legyen a földi élet is! 

 2. Egy földi életre szóló küzdelem felvállalása az, amiért a Földre szü-

lettetek! Küzdelem annak érdekében, hogy át tudjátok lépni önmagatokat, 

hogy ne azt vizsgáljátok, milyenek vagytok, hanem azt, hogy miért, milyen 

feladatnak kell odaadnotok magatokat Isten iránti szeretetből. 

 Az a szorongás, amely időnként átjár, olyan önféltésből forrásozik, 

amely önféltés mindaddig valós, amíg lelked legmélyén is meg nem jelenik 

önátadásod Istennek. Ezt az önféltést, szorongást nem lehet közvetlenül 

megszüntetni. Olyan ez, mint az ifjúság. Idővel "magától" elmúlik, hacsak 

tudatosan meg nem állítod magadban Isten irányában tartó lelki fejlődésedet. 

 Aki Engem, Jézust, elfogad ÚT-nak, tehát aki egy életre szólóan dönt a 

senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a lehetősé-

gek adta másokon segítés életmódja mellett, az feltétlenül meg fogja tapasz-

talni az Én békémet önmagában! 

 3. Egy világnyelv ismerete óriási lehetőségeket rejt magában! Feltétle-

nül aknázd ki az erre irányuló készségedet! Istentől kapott szereped kibonta-

kozásához ez nagyon hozzátartozik! 

 Ne félj! Nagyon és állandóan szeretlek! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2955. 

Kérdező: SZÜLETÉSEM ELŐTTI ÉLETEMRŐL 

 1. Hol voltak gyermekeim, mielőtt megszülettek? 

 2. Miért éppen én lettem az édesanyjuk? 

 3. Láthatták az eddigi életemet, mielőtt megszülettek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kérdéseidre nem adhatok kimerítő választ, mert Én, Jézus, ma is azért 

szólok hozzátok, amiért szóltam kétezer évvel ezelőtt. Én azért jöttem közé-

tek, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe, s ezáltal vállaljátok azt a szere-

tet-utat, amelyet elmondtam és életemmel bemutattam nektek. Tehát azért 

jöttem, hogy segítselek benneteket megtalálni szívetek békéjét, vagyis bol-

dogságotokat. 

 Kérdéseidet inkább a kíváncsiság sugallja, semmint az, hogy szeretet-

ben - a nem ártásban, megbocsátásban, szolgáló segítésben - fejlődj. De azért 

röviden válaszolok. 
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 1. E kérdés "hol?",  egy helyhatározószó, és ennek csak ott van értelme, 

ahol van hely. Amint a "mikor?" szó egy időhatározó-szó, és csak ott van ér-

telme, ahol van idő. 

 Az a dimenzió, amelyre kérdezel, nem hely és nem idő, tehát csak na-

gyon képletesen lehet földi nyelven beszélni róla.  

Ti olyan állapotban voltatok, miután megteremtett benneteket a Terem-

tő, hogy vállalnotok kellett a földi élet különböző fázisait, azért, hogy egyre 

tisztultabb szeretettel találjatok vissza a Teremtőhöz.  

Az újraszületés mindig azért történik, hogy egyszer saját testetekben 

tudjatok újjászületni. Ez akkor történik meg, amikor valaki a Földön elfogad 

Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának.  

Aki ezt valóban megteszi, és nemcsak mondja, abban egy nagy válto-

zás történik, mégpedig szemléletváltozás! Mindent másképpen kezd látni, 

mint addig. Erre szólítottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén, 

amikor arra kértelek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat 

(Márk 1;15). 

 Tehát nem a Mennyország állapotában voltatok születésetek előtt! Ép-

pen azért kellett megszületnetek, hogy itt a Földön megtanuljátok az önzetlen 

szeretet életét, és érezzétek át a felelősséget önmagatokért, s így boldog, 

mennyországi állapotba jussatok! 

 2. Te azért lettél gyermekeid édesanyja, mert gyermekeid ezt látták leg-

jobb "körülménynek" a maguk és a te számodra is arra, hogy újjá tudjatok 

születni e földi életedben, s ne kelljen többé sem nekik, sem neked újra meg-

születnetek. 

 3. Nagyon természetes, hogy látták a te életedet. Különben nem dönt-

hettek volna melletted! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2956.  

Kérdező: NE ÍRJATOK OLVASHATATLANUL! 

        Egy kapcsolatról 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel leveledben sok olyan szó van, amely olvashatatlan, ezért médi-

umom arra kért Engem, Jézust, hogy tudassam veled a következőket: 'Ha le-

velet írsz, gondolj arra is, hogy azt valaki el akarja olvasni. Ha valaki minden 

szót meg szeretne érteni leveledben, akkor órákat kellene leveleddel foglal-

koznia, s ezt médiumom nem tudja felvállalni'. Még jó, hogy a címedet ol-

vashatóan írtad. Ezért kaphatsz választ. 



 43 

 Drága Gyermekem! Médiumom által Elém terjesztett kérdésedre a vá-

laszom a következő: 

 Kivétel nélkül minden ember azért jött le a Földre, hogy megharcolja a 

maga "szabadságharcát"! Kivétel nélkül minden ember annyiban tud helye-

sen és tisztán szeretni, amennyiben szabaddá vált a különböző megkötözött-

ségeitől. E megkötözöttségek lehetnek személyek, tárgyak, események egy-

aránt. 

 Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem el 

tudjatok jutni arra a szabadságra, amelynek birtokában minden külső és belső 

kényszer ellenére tenni tudjátok a meglátott jót. 

 A földi élet a törekvések világa! Tehát nem arról van szó, hogy máról 

holnapra képesek vagytok arra a szabadságra, amely teljes szabad utat ad 

Nekem bennetek a tiszta, helyes szeretet kibontakoztatására. Arról van szó, 

hogy ápolnotok kell magatokban azt a törekvést, amely e benső szabadság 

irányában akar benneteket rögzíteni. Tökéletesen igazat írt Pál a 2Korintus 

3;17-ben! 

 Ti örök újrakezdők vagytok! Minden reggel tudatosítanotok kellene 

magatokban ezt az igazságot. Mindennap arra való, hogy újra és újra neki-

lendüljetek annak az iránynak, újra és újra felvállaljátok azt a szabadsághar-

cot, amely az előző nap folytatása kellene hogy legyen! 

 Minél egyértelműbben tud valaki feladatokban gondolkodni, annál 

pontosabban tudja itt és most meglátni azt, hogy mit kell tennie e benső sza-

badsága érdekében. 

 Az előbb elmondott általános elveket konkretizálni így, levélben, nem 

tudom. Ezeknek az elveknek gyakorlati alkalmazása minden személynél, és 

minden szituációban más és más. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

 TISZTÁNLÁTÁS és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2957. 

Kérdező: MI VAN  ANYÁMMAL? 

 1. Anyám valóban nincs már a tisztítóhelyen? 

 2. Mi a véleményed rólam? 

 3. Kisnyugdíjas vagyok. Lesz-e segítőm? 

HANG:  "Drága Gyermekem! 

 1. Ha édesanyád azt mondta neked, hogy nincs a tisztítóhelyen, akkor 

ez biztosan így is van! Ez persze nem jelenti azt, hogy Mennyországban van, 

mivel van újraszületés, és ezért azt is mondhatta ezzel, hogy már vállalta azt 
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az újraszületést, amely lehetőséget ad számára majd arra az újjászületésre, 

amelyről János evangéliumában a 3;3-ban beszélek, tehát amely nélkül nincs 

Mennyország senki számára.  

Számodra az a fontos, hogy higgy abban az időtlen világban, amely fe-

lé minden földi halandó tart, és úgy éld meg a jelened, hogy ne kelljen újra 

megszületned itt, a földi élet poklában. 

 2. Minden lelkiismeret-vizsgálatodban megtudhatod, hogy hogyan vé-

lekedek rólad. Levélben azért nem lehet e kérdésedre válaszolni, mert nem 

vagy egy olyan gép, amely úgy működik, ahogyan azt beállították. 

 Életetek döntések sorozatából tevődik össze, és nektek arra kell töre-

kednetek, hogy minden döntésetek szinkronban legyen szívetek békéjével! 

Ez a legfontosabb. Amikor szíved békéje szerint cselekszel, akkor nagyon jó 

véleményem van rólad. Amikor szíved békéje ellen teszel, akkor Ellenem, a 

te Jézusod ellen is teszel! Arra kell törekedned, hogy mindig jó véleménnyel 

legyek rólad, vagyis hogy mindig boldog légy, mindig örülj annak, hogy 

benned élek! 

 3. Vannak olyan körülmények, amelyeket te választasz magadnak, és 

vannak olyanok, amelyekről nem tehetsz. Ha valóban szeretsz Engem, Jé-

zust, akkor biztos lehetsz abban, hogy azok a körülmények, amelyekről nem 

tehetsz, feltétlenül javadra szolgálnak. Igen, mert Isten az övéi számára a kö-

rülményeknek is az Istene! 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2958. 

Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK 

         A jézusi utat keresem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Máté 7;7-ben olvashatod: "Keressetek és találni fogtok"! 

 Akkor keresel Engem, Jézust, akkor tiszta és őszinte a szándékod e té-

ren, ha nem arra teszed a hangsúlyt, amit eddig Rólam, Jézusról, tanultál, ha-

nem arra, amit kiolvasol az evangéliumaimból. 

 Amit eddig tanultál Rólam, Jézusról, abban van sok jó és van sok javí-

tani való. A jó az, amit téged épít, buzdít és vigasztal, tehát az, ami szíved 

békéjét visszaadja, erősíti, vigyázza. Ami nem jó, az az, ami bűntudatodat 

erősíti. Én nem azért jöttem közétek, és főleg nem azért vagyok bennetek, 

hogy szomorkodjatok, hanem azért, hogy örömötök teljes legyen! 

 Neked sokkal jobban kellene örülnöd annak, hogy benned van az egész 

Mennyország, s természetesen Én, Jézus is, semmint azzal foglalkozz, hogy 
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magad miatt nyugtalankodj! Bár megértenéd azt, hogy nem az a lényeg, mi-

lyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Bár megértenéd azt, hogy Én 

nem azért jöttem, hogy összeboronáljam a Magam számára az igazakat, ha-

nem azért, hogy kimutassam irgalmas szívem szeretetét irántatok, akik úgy 

tudjátok, hogy nem vagytok szentek! Bár megértenéd, hogy nem úgy szeret-

lek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit 

úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM 

vagy! 

 Ha az evangéliumaim alapján kezded felismerni azt, hogy Én, Jézus, 

vagyok a te soha meg nem szüntethető örömforrásod, akkor át tudod venni 

Tőlem az Én békémet. Ne tartsd magad olyan kicsinek! Nem vagy te olyan 

nagy! Az Én szeretetem irántad nem tőled függ! Csak egy kicsit hidd el, hogy 

Én, a te Jézusod, nemcsak benned élek, hanem érted  élek benned! Ez akkor 

is igaz, ha te nem élsz értem! Természetes, te boldog csak akkor tudsz lenni, 

ha elhiszed, hogy érted élek, és legalább szándékod az, hogy te is Értem élj. 

 Értem élni nem nehéz! Mindössze annyit kell tenned, hogy reggel Hoz-

zám fordulva átgondold azt, ami szerinted az elinduló napon rád vár, és erre 

kérd áldásomat.  

Az első HANG-könyv bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most, az utol-

só időkben ez az imaforma a legalkalmasabb arra, hogy szívetek békéjét át-

vegyétek Tőlem, Jézustól. Csak egy pici hit és egy pici alázat kell ennek az 

imaformának az elvégzéséhez, és máris átélhetitek azt a szívnyugalmat, amit 

a világ nem adhat és el sem vehet tőletek soha! Hinned kell, hogy minden 

olyan gondolat, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem van, és nem te 

találod ki, bár neked kell kigondolnod, és hinned kell, hogy az Isten minden 

szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. Másképpen nem is tud 

Isten létezni! Ősellenségetek az ördög, a nagy megtévesztő, a nagy elbizony-

talanító, mindent megtesz azért, hogy téged is elbizonytalanítson! Ezért 

mondtam, hogy a hangsúlyt arra kell tenned, amit az evangéliumaim alapján 

megismerhetsz Rólam! Tehát el kell kezdened a gondolkodás-átalakítást! 

Ennek elkezdését bár nem lehet elég korán elkezdeni, de nem késő soha! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2959. 

Kérdező: GYÓYÍTANAK ENGEM? 

 1. Valóban életet mentő műtétet végzett rajtam egy csoport? 

 2. Isten által gyógyítanak ők? 

 3. Kigyógyulok valaha betegségemből? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! A hitnek valóban kime-

ríthetetlen ereje van! De a hit nem azonos a hiszékenységgel! Az a hiszé-

keny, aki babonás. Az babonás, aki olyan erőt tulajdonít valaminek vagy va-

lakinek, amilyen erőt Isten annak nem adott. 

 Életet mentő műtét nem létezik! A Földön kivétel nélkül csak halandók 

élnek! Aki úgy akar örökké élni, ahogy Én, Jézus, ezt elétek tártam, annak 

nem műtéteket kell vállalnia, hanem törekednie kell szeretetben növekednie, 

tehát nem szabad a földi élet biztosítását elébe helyezni annak, hogy el nem 

múló kincsek gyűjtésével foglalkozzatok. 

 Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy testi bajaitokból kimentse-

lek benneteket, mivel ezt nem is lehet megtenni. Azért jöttem, hogy szívetek 

békéjét, tehát boldogságotokat felkínáljam nektek elfogadásra. Az fogadja el 

Tőlem, Jézustól, saját szíve békéjét, aki nem önmagával, hanem Velem, Jé-

zussal, foglalkozik, és Rám bízva magát, elhiszi, hogy Isten, aki a hajatok 

szálait is számon tartja, van olyan nagy, hogy mindent megtesz azokért, akik 

átadták magukat Neki! 

 2. A testi gyógyulás az mindig tüneti gyógyulás. Lelket csak Isten tud 

gyógyítani. A testnek rövid időre az ördög is vissza tudja adni az egészség 

látszatát. Ez akkor is rövid idő, ha a földi élet  végéig tart. Boldoggá semmi-

képpen sem tesz az ilyen "gyógyulás", mivel az elvesztés félelme az ilyen 

gyógyulással mindig együtt jár! 

 3. Ha vállalod az együttélést e betegségeddel, akkor feltétlenül el fog 

múlni akkor, amikor ez valóban javadra válik. Tudniillik e betegségeddel egy 

adósságot törlesztesz! 

 Volt olyan életed, amikor valaki miattad, elveszítve egyensúlyát, a 

mélybe zuhant. Te már születésed előtt vállaltad jelen karmikus sorsodat, s 

ebben ezt a betegségedet is. Az illető miatt már nem kell bánkódnod. De ne-

ked bizony le kell törlesztened e téren adósságodat, hogy saját testedben újjá-

születve örökre boldog légy (János 3;3)! Csak Bennem, Jézusban bízz! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

2960. 

Kérdező: JÁRJUNK GYÓGYÍTÓHOZ? 

 1. Kell-e járnunk leányunkkal egy gyógyítóhoz? 

 2.  Van-e fontos üzenete számunkra a HANG-nak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Kétféle gyógyító van. Az egyik az, aki Tőlem, Jézustól, kapta ezt a 

karizmát. Az ilyet arról lehet felismerni, hogy semmiféle anyagi ellenszolgál-

tatást nem fogad el e karizma működtetéséért. Ingyen kapta, ingyen használja 

(Máté 10;8)! 

 A másik fajta gyógyító az, aki ezt tanulta, és pénzért űzi e mesterséget. 

Én, Jézus, az ilyen gyógyítóval kapcsolatban senkinek nem adok tanácsot. 

Döntse el mindenki azt, hogy mire használja a pénzét. 

 Ahhoz, hogy valaki Általam gyógyítson, nem kell mást tennie, mint 

imában azt kell kérnie, hogy Isten akarata szerint induljon el az a gyógyulási 

folyamat, amelyre a betegnek szüksége van testi egészsége érdekében. Ha ezt 

akár egyedül, de főleg legalább ketten egyetértve élő hittel kérik, feltétlenül 

meghallgatásra talál imájuk. Tehát ne úgy imádkozzatok, hogy "ha akarod", 

hanem úgy, hogy "akaratod szerint" induljon el a gyógyulási folyamat.  

E kijelentés mögött "ha akarod", az húzódik meg, hogy lehet, nem 

akarja az Isten. Pedig Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Van olyan, hogy 

valakinek a testi egészsége éppen azért nem áll helyre az előbb említett ima 

hatására sem, mert ezáltal gyógyul lelke, s ez mégis csak a legfontosabb. A 

testi egészség egyben felelősség is! 

 2. Nekem legfontosabb üzenetem mindenki számára a négy evangéli-

umban, és az "Apostolok cselekedetei"-ben megtalálható tanításom. Sze-

mélyre szabottan pedig mindig tanítást adok azoknak, akik ezeket rendszere-

sen olvassák. E "legfontosabb" mellett még nagyon fontosnak tartom a rend-

szeres párbeszédimát is, amelyet részletesen leírattam a HANG első köteté-

ben. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2961. 

Kérdező: ISTEN ÁLDÁSA NÉLKÜL VAGYUNK? 

 Nem Isten áldásával kötöttünk házasságot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Abban a korban, amelyben éltek, különböző keresztény felekezetek 

állítják magukról azt, hogy Engem, Jézust, képviselnek. E tekintetben mind-

egyik felekezetnek részben igaza van. Azért mondom, hogy "részben", mert 

mindegyik felekezet, a tagjai számára, bizonyos jogi tételeket ír elő, s ezek-

hez a felekezet tagjainak lelkiismeretben tartaniuk kell magukat, ha nincse-

nek ellene evangéliumaim tanításának. 
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 Azok, akik Engem, Jézust, valóban fontosnak tartanak, fel tudják mér-

ni, hogy az egyházjogi előírások mikor vannak Velem szinkronban, és mikor 

jelentenek akadályt a Velem való kapcsolatban. 

 A templomi esküvő, ha egyházadban ennek nincs jogi akadálya, akkor 

semmiképpen sem korlátozza, hanem mindenképpen elősegíti a Velem, Jé-

zusoddal való élő kapcsolat kialakítását, elmélyítését! 

 Aki tehát megtehetné, de nem teszi meg azt, hogy szentségi házasságot 

kössön, az vétkezik Ellenem, az lelke mélyén nem Engem, Jézust, hanem kü-

lönböző emberi szempontokat tart legfontosabbnak életében! 

 Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnélek megáldani olyan szívbékével, 

amelyet a világ soha meg nem adhat neked, és soha el nem vehet tőled! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2962. 

Kérdező: TEÁLTALAD VAN EGY KAPCSOLATOM? 

 1. Napi kapcsolatban vagyok védőszellememmel. 

 2. Van egy kapcsolatom. Te rendelted az illetőt mellém? 

 3. Szükségem van a bölcsesség lelkére. Megérdemlem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A védőszellemekkel való kapcsolatnak mindig jellemzője az az alá-

zat, amely állandóan kész arra, hogy a képviselt jót bármikor leváltsa az ér-

vekkel bizonyított jobbra. Tehát mindig kész arra, hogy gondolkodjék. Fon-

tos még tudni azt is, hogy a jó szellemek kifejezetten igénylik azt, hogy tuda-

tosan feléjük forduljatok. A szemtelen szellemek, sajnos, kéretlenül is szem-

telenkednek! 

 2. Olyan kapcsolat nincs a Földön, amelyet Én, Jézus határoztam el. 

Kapcsolataitokat nektek kell kialakítanotok. Egyetlen olyan kapcsolat van, 

amely feltétlenül fontos, ez a Velem, a te Jézusoddal való kapcsolat. A többi 

mind eszköz. Minden kapcsolatot a Velem való kapcsolat erősítésére, elmé-

lyítésére kellene felhasználnotok. 

 Az Én Lelkem a KAPCSOLAT, a SZERETETKAPCSOLAT LELKE! 

Isten minden szellemi teremtményét ÖNMAGÁRA teremtette, és ez megvál-

tozhatatlan! Életetek CÉLJÁT Isten határozta meg. De e CÉL elérésére az 

eszközöket nektek kell felismernetek és alkalmaznotok. Ha nem így lenne, 

akkor bábuk lennétek, és nem lennétek szabad partnerei szeretetben az Isten-

nek! 
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 3. Nagyon örülök, hogy bölcsességet kérsz! Ez nem érdem kérdése. Ez 

a helyes önismeret velejárója! Csak a bölcsesség birtokában van arra lehető-

ségetek, hogy jól, tehát az Én szándékom szerint tudjatok szeretni! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2963. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

 1. Használhatom-e pénzért kapott képességemet? (REIKI) 

 2. Egy álom magyarázatát kérem, melyben egy könyvet 

    láttam egy bizonyos felirattal. 

3. Mi a Lélekkeresztség? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Ha elolvastad volna az eddig megjelent HANG-könyveket, akkor szin-

te minden kérdésedre megkaptad volna már a választ. Én, Jézus, azért iratom 

le ezeket a könyveket, hogy olvassátok! Az eddig megjelent könyvek - (eddig 

25 kötet, s e válaszom már a 29-dik kötetben lesz megtalálható) - legalább ti-

zenötezer kérdésre adnak választ. Ez szinte az egész emberi élet problémáit 

felöleli. 

 Már a tizedik után is arra szorítkoztam, hogy csak három kérdésre vá-

laszoljak. 

 1. Aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy képességet, aki pénzért 

szerez, fejleszt ki magában egy mesterséget, az természetesen pénzért hasz-

nálhatja is azt. Csak ne hangoztassa azt, hogy ezt Velem teszi! Természete-

sen Velem kell tennie, amint Velem kell kukoricát is kapálni, boltba menni, 

almát szedni, de ez nem a kukoricát, nem a boltban vásárolt holmit, nem az 

almát szenteli meg, hanem azt, aki ezeket Velem teszi. Így, aki gyógyít, ter-

mészetesen Velem gyógyítson, akár orvos, akár természetgyógyász, akár 

egyéb, de ha pénzért teszi, akkor ne mondja azt, hogy azért gyógyulnak a be-

tegei, mert ő ezt Velem teszi, hanem azért gyógyulnak, mert ő ért ehhez! 

 Akinek Én, Jézus, megadom a gyógyítás karizmáját, azt mindig ingyen 

adom, és aki e karizmát használja, feltétlenül ingyen tegye! Isteni erők mű-

ködését nem szabad pénzért árulni! 

 2. Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudatta-

lanodban megfogalmazott földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha 

valaki tartózkodik a felesleges minősítésektől! Főleg, amikor általánosít va-

laki! 

 3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bi-

zonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. 
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Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztí-

tott és felerősített képességek. A Lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizo-

nyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre 

ken fel Szentlélekkel! 

Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög 

is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek 

forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis 

hogy Istentől vagy nem Istentől erednek-e.  

A Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-

23-ban. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2964. 

Kérdező: LELKI BETEG VAGYOK 

 Lelki betege vagyok egy balesetemnek. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 A balesetedet te okoztad magadnak. Még örülnöd kellene, hogy így 

megúsztad! Sokkal rosszabbul is járhattál volna! 

 Valamikor az a hely, ahol történt a baleseted, egy megszentelt hely 

volt, amelyet ti megszentségtelenítettetek. Mindazok, akik ebben benne vol-

tak, nagyon nagy lelki sérüléseket szenvednek a mai napig! 

 Neked tudomásul kell venned azt, hogy felelős vagy tetteid következ-

ményeiért! Adj hálát Istennek, hogy éppen e baleset hozott téged közelebb 

Hozzám, Jézushoz!  

 Az általad említett szerelem sokkal több bajt jelentett volna neked, 

mint jót, ha folytatódik. Hidd el, hogy fájdalmas csalódástól menekültél meg, 

és ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy ápold magadban azt az érzést, 

hanem az, hogy foglald le magadat olyan dolgokkal, amelyek másoknak 

hasznára vannak. 

 Neked sem lehet fontosabb földi életedben más, mint az, hogy a jelen 

életedben felismerd az Én, a te Jézusod szeretetét irántad. Boldogságod azon 

múlik, hogy ezt mennyire veszed komolyan. 

 Betegséged akkor fog elhagyni, ha vállalod, hogy együtt élj vele. Ha 

számodra azt tartod legfontosabbnak, hogy e bajod elmúljon, akkor nem sok 

reményed lehet ennek megvalósulására. 

 El kell jutnod arra az önismeretre, amely beláttatja veled, hogy megér-

demled azt a keresztedet, amelyet naponta fel kell venned, vállalnod kell, s 

így kell járnod a földi élet poklában a lelked tisztulásának útját! 
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 Kedves Barátom! Arról légy meggyőződve, hogy senki nem szeret té-

ged úgy, mint Én, Jézus. De ez a szeretet éppen azért igaz és helyes, mert 

nem arra törekszik, hogy a te akaratod érvényesüljön, hanem arra, hogy Isten 

akaratát juttassa érvényre a földi életedben csakúgy, mint az örökéletben! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

2965. 

Kérdező: MEGKÖTÖZÖTTSÉG-E A BARÁTSÁG? 

 Mi a különbség a barátság és a megkötözöttség között? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. 

 A megkötözöttség a lelki rabságnak egy olyan formája, amely szinte 

lehetetlenné képes tenni a mindenkire kiáradó, tiszta szeretet megvalósítását. 

Éppen azért tudja ezt lehetetlenné tenni, mert feltétlenül görcsös önzést hor-

doz magában minden megkötözöttség. 

 Természetesen ezt a görcsös önzést is fel lehet oldani, meg lehet szün-

tetni, de csak Általam, Velem és Bennem! Az élő hitnek óriási, csodákra ké-

pes ereje van! A hitet gyakorlás által lehet erősíteni. Úgy kell gondolkodnod, 

szólnod és cselekedned, mintha hinnél, és akkor feltétlenül hinni is fogsz! 

 Isten nem engedi meg, hogy gyermekei erejükön felüli megpróbáltatá-

sokba sodródjanak. Ha mégis megengedi, akkor feltétlenül növelni fogja azt 

az erőt, amelyre gyermekeinek szükségük van arra, hogy problémáik fölé 

tudjanak emelkedni. 

 Jól szeretni csak szabadon lehet, ezért törekedned kell arra, hogy min-

den megkötözöttségedtől meg tudj szabadulni. Gyakran gondolj arra, amit 

már többször hangoztattam: Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL! 

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

2966. 

Kérdező: UTAMRÓL 

 1. Szeretnék többet tudni a REIKI-ről! 

 2. Tudunk-e lelkileg segíteni egyik rokonunkon? 

 3. Jó úton járok-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ma már különböző REIKI irányzatok vannak. Abban mindannyian 

megegyeznek, hogy szellemi, szeretetenergiával igyekeznek bizonyos képes-

ségeket kifejleszteni magukban mások javára. 
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 Ha részletesebben akarod tudni a REIKI lényegét, akkor ne Tőlem, Jé-

zustól, hanem reikisektől kérj információkat.  Amit másoktól is meg lehet 

tudni, azt ne Tőlem kérdezzétek. Nem azért jöttem közétek, hogy helyettetek 

tegyem meg azt, amit nektek kell megtennetek! 

 2. Lelkileg csak azon lehet segíteni, aki ezt maga is igényli. Ha valaki 

nyitott Felém, Jézus felé, akkor feltétlenül meg fogja érteni, hogy Isten a kö-

rülményeknek is az Istene! És aki elhiszi, hogy van Gondviselője, az feltétle-

nül meg fogja élni azt is, hogy komoly gondja nem lehet. Aki tudomásul ve-

szi, hogy többet ér a verebeknél, a rét virágainál, az Általam, Velem és Ben-

nem mindig meg tudja oldani anyagi gondjait is. Gondolj csak a nemrég el-

hunyt Teréz anyára! Egy kis táskával indult el Indiába, és pár év alatt százez-

reket volt képes etetni, gondozni, ápolni! - Valóban többet értek a verebeknél 

(Lukács 12;7)! 

 3. Az ÚT Én, Jézus vagyok! Ha arra törekszel, hogy soha senkinek ne 

árts, hogy mindig mindenkinek megbocsáss, ha erődhöz képest segíteni 

akarsz mindig a rászorulókon, akkor Én, Jézus, élek benned, tehát jó úton 

jársz! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2967. 

Kérdező: ÉRZÉKENY VAGYOK AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA 

 1. Nehezen viselem el az igazságtalanságot, az embertelenséget. 

 2. Partnerkapcsolataim nem sikerülnek. Lesz-e hű társam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Senki sem viseli el könnyen az igazságtalanságot, az embertelensé-

get. Mindazok, akik a felszínen könnyedén viselik ezeket el, a mélyben meg-

húzódó fájdalmakat meneküléssel, narkotikumok segítségével próbálják át-

vészelni. Igen, mert mindenki emberségre, az erkölcsi igazság megteremtésé-

re jött le a Földre. Furcsa módon ezt csak azok tudják megvalósítani, akik az 

irgalom rendjét vállalják magukra. 

 2. A partnerkapcsolatok sikere szintén nem azon múlik, hogy ki meny-

nyire akarja ezt sikeressé tenni. Teljesen mindegy, hogy magadat vagy a má-

sikat hibáztatod egy ilyen kapcsolat elrontásáért, s hiába határozod el, hogy a 

jövőben majd jobban fogsz ügyelni arra, hogy ne romoljon el az ilyen kap-

csolat. El fog romlani! El, mert csakúgy, mint az igazságtalanság, az ember-

telenség elleni küzdelem nem vezet sehová, csupán az irgalom rendjének 

felvállalása, a párkapcsolat is csak akkor remélhető, hogy egy életre szóló 

hűséget is jelent, ha nem ennek biztosítására, hanem a Velem, Jézussal törté-
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nő élő kapcsolatra teszitek a hangsúlyt. E téren is áll e kijelentésem: Nálam 

nélkül semmit sem tehettek! 

 Drága Gyermek! Én, Jézus, annyira komolyan veszlek téged, hogy tel-

jesen kiszolgáltatom Magamat neked. Te is végy Engem, Jézust, a te Jézuso-

dat, halálosan komolyan! 

 Megáldalak az ÉRTELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2968. 

Kérdező: MEGHALT ANYÁMRÓL, ÉLŐ GYERMEKEMRŐL 

 1. Mit tehetek meghalt édesanyámért? 

 2. Hogyan segíthetek lázongó gyermekemnek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azon kívül, hogy rendszeresen imádkozol édesanyádért, még azt te-

heted, és kell is tenned, hogy azokat a tanácsokat, azt a helyes életvitelt, ame-

lyet veled megismertetett, igyekezz megvalósítani. 

 A halottaitokkal való kapcsolat nem megkötözöttség addig, amíg szíve-

tekben nem azt a fájdalmat ápoljátok, amit átéltetek akkor, amikor eltávozott, 

hanem azokat a pozitív eseményeket, amelyeket közösen átéltetek vele, míg 

a Földön veletek volt. Ha ezt megszívleled, akkor nyugodt lehetsz, édes-

anyád nem vitt magával semmi olyan üzenetet a sírba, aminek ismerete fon-

tos lenne földi életed számára. 

 2. A vérkapcsolat nagyon meg tudja nehezíteni a tisztánlátást! Neked 

semmi más feladatod nincs fiaddal kapcsolatban, mint az, hogy vigyázz, ne 

légy semmiben bűnrészes. Tehát soha ne mondj igent csak azért, mert a te fi-

ad, olyasmire, amit helytelennek tartasz! Igenis, követeld meg tőle azt a ve-

led szembeni tiszteletet, amit jogosnak ítélsz, s ha ezt nem teszi meg, akkor 

menjen el a háztól, de nem engedheted meg, hogy veled szemben neveletle-

nül viselkedjék! Ha nem leszel vele egyértelmű, neki is ártasz, magadnak is 

ártasz! A valódi szeretet nem szirupos cukrosvíz! A valódi szeretet kemény, 

mint a gyémánt! Persze ha megbánja tettét, akkor meg kell bocsátanod. De 

csak akkor! 

 Gyermekeitekkel való megkötözöttségeitek ellen vagy vállaljátok azt a 

szabadságharcot, amely ennek érdekében nélkülözhetetlen, kikerülhetetlen, 

vagy mindketten elpusztultok, a gyerek is, a szülő is! 

 Számodra az örök boldogságod lényegéhez tartozik az, hogy helyesen 

szeresd gyermekedet. Helyesen szeretni pedig csak az tud, aki szabad a vér-

kapcsolat-adta megkötözöttségtől is! Ha valaki úgy gondolja, hogy képtelen 

erre, akkor is törekednie kell rá! Amint igaz az, hogy Nálam, Jézus nélkül 
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semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és Bennem min-

denre képesek vagytok annak érdekében, hogy szívetek békéjét biztosítani 

tudjátok.  

E béke nem azonos a fájdalom-nélküliséggel! Ha valamit helyesnek 

tartasz, és e meggyőződésedhez ragaszkodsz, ezzel feltétlenül fájdalmat oko-

zol annak, aki nem akar azonosulni a te meggyőződéseddel, és szeretné ezt 

megváltoztatni benned. 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2969. 

Kérdező: JELENEM ÉS JÖVŐM ÉRTELMÉRŐL 

 1. Meggyógyulok-e valaha? 

 2. Rendbe jön-e az életem? 

 3. Miért vagyok itt a Földön? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az a baleset, amely téged ért, és amit sorscsapásnak szoktatok ne-

vezni, valóban sorsdöntő, de nem kell sorscsapásnak mondanod. Három 

szempontot mondok, amiért nem sorscsapás. 

 a). Mindenki életében van olyan esemény, amelyről tehet, és van olyan, 

amelyről nem tehet. Azok az események, amelyekről tehet valaki, felelős 

módon meghatározzák életét. Azok az események, amelyekről valaki nem 

tehet, annyiban sorsdöntők, hogy ezek csak javára válnak annak, akivel ilyen 

események történtek, és semmiképpen sem sorscsapások. Sorscsapásnak 

csak azok látják, akik nagyon rövid távon látják a földi életet, s hiányzik be-

lőlük, mert nem fejlesztették ki magukban, az a hit, amely az örök élet távla-

taira nyit ablakot. 

 b). Nem sorscsapás, mert van Isten! És az Isten JÓ Isten! Ennek az Is-

tennek engedélye nélkül egy hajszál sem eshet le fejetekről. Nincs olyan, 

hogy olyasmi történik valakivel (hacsak maga az illető nem akarja), amit az 

Isten nagyon nem szeretne, hogy történjen, de egy nagyobb ártó erő áthúzza 

Isten számítását. Istennel senki sem egyenlő! Isten csak EGY van! 

 c). Nem volna lehetséges helyes önismeretre jutnotok olyan események 

nélkül, amelyekről nem tehettek! Márpedig helyes önismeret nélkül helyes 

istenismeret sem lehetséges. E nélkül pedig az a szívbéke, amely a boldogsá-

gotok másik neve, nem válna valóra soha! 

 2. Életed feltétlenül rendbe jön akkor, ha nem sorscsapásnak éled meg 

baleseted következményeit, hanem olyan valóságnak, amely a legoptimáli-
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sabb módon képes felkészíteni téged a Velem, a te Jézusoddal történő talál-

kozásra. 

 Akkor fogadod el Tőlem a megváltásodat, ha komolyan foglalkozol e 

kérdéssel: „Miért jó ez nekem?” (Mármint neked!) E kérdés megválaszolása 

által vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amire felszólítottalak benneteket 

nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15). 

 3. Nem ez az első életed a Földön. Előző életeidben nem egyszer voltál 

oka annak, hogy mások hasonló helyzetbe kerültek miattad, mint amilyenben 

most te vagy. Jelen életedben tehát vállalnod kell annak megtapasztalását, 

hogy a szeretet igazságban nyilvánul meg!  

Ma is élnek olyanok a Földön, akik a testi állapot tekintetében rosszabb 

helyzetben vannak, mint te (gondolj csak a ti országotokban is jár Joni-ra, aki 

csak a fejét tudja forgatni, s minden másra képtelen, mégis boldog!), és földi 

életükben felismerik azokat az értékeket, amelyek által önmaguknak és kör-

nyezetüknek is, állapotuk által, óriási lehetőséget biztosítanak a szeretet ki-

bontakoztatására! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2970. 

Kérdező: PROBLÉMÁS AZ IMACSOPORTOM 

 1. Imacsoportom megbélyegez. 

 2. A Gréber könyvről kérek véleményt! 

 3. Hogyan segíthetek beteg édesanyámon? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Engem, Jézust, is megbélyegzett az Én népem, az Én vallásom veze-

tő és nem vezető rétege. Nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned közössé-

gedben, mert az igazi prófétának a legkevesebb becsülete éppen saját közös-

ségében szokott lenni! Mindaddig, amíg nem találsz számodra építő közös-

séget, beszélj meg személyes találkozásokat médiumommal, s e találkozások 

pótolni fogják azoknak az erőforrásoknak a hiányát, amelyet imacsoportod 

zártsága idéz elő. 

 2. Az általad említett személyről és könyvéről nyilatkoztam már a 

HANG második kötetében. Többet ma sem tartok fontosnak nyilatkozni 

ezekről. 

 3. Számodra az imádságnál hatékonyabb eszköz nem áll rendelkezé-

sedre, hogy édesanyádon segíts. Szíved szeretete iránta, és hő imád Felém ér-

te, ez az a sínpár, amelyen haladni tud a kegyelem vonata édesanyád felé. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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****************************************************** 

2971. 

Kérdező: JÉZUSI-E AZ UTAM? 

 1. Egy szelíd hang nem irányít, csak válaszol. Ki ő? 

 2. Haladok egy úton. Jézus útja ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Isten Lelke az, aki benned megszólal olyankor, amikor nem irányít, 

csak válaszol. Ez a "csak" azonban nagyon fontos! A kapott válaszok valójá-

ban "irányítanak" is, csak nem erőszakosan! Az Isten ilyen az Ő szellemi te-

remtményeiben! 

 2. Ha erkölcsileg a nem ártást, a megbocsátást és a másokon segítést 

tűzted ki állapotszerű magatartási formának a magad számára, akkor feltétle-

nül jó ÚTON jársz, mert ezzel az ÚTTAL azonosítottam Magamat, amikor 

azt mondtam, hogy Én, Jézus, vagyok az ÚT (János 14;6)! Ennek természe-

tes következménye az a boldog örök élet, amely reád vár! 

 Nagyon örülök neked!  Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!" 

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

2972. 

Kérdező: NEM OLVASTAM A HANGOT 

 Nem olvastam a HANG-ot, de nincs is jelentősége. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Pontosan azért, mert nem tartod jelentősnek az Általam, Jézus által, 

sugallt könyvek olvasását, ezért semmi értelmét nem látom annak, hogy vá-

laszoljak a leveledben felvetett kérdéseidre. 

 Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!" 

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

2973. 

Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK? 

 1. Jézus fájdalmas arcát láttam a torinói leplen. 

 2. Gyermeknek éltem meg magam. 

 3. Ima közben gyakran sírás vesz erőt rajtam. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Benső világod érzékenysége gyakran lehetővé teszi számodra azt, 

hogy a szellemvilág hatásait plasztikus módon érzékeld. Ennek előnye az, 

hogy számodra nem kell valami különös hit ahhoz, hogy a szellemvilágot va-

lóságnak éld meg. Mindaddig, amíg van benned annyi alázat, hogy időnkint 
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kontrolláltatod magadat, lelki hasznodra válik ez az érzékenység. De jól nézd 

meg, hogy kivel kontrolláltatod magadat! 

 2. E második pont is arról tesz tanúságot, hogy nem vagy kemény kor-

látok között abban a tér-idő dimenzióban, amelyet a Földön az emberi élet 

érzékelhető kereteinek mondotok. A gyermeki magatartás felelevenítése 

mindaddig áldásos, amíg valaki ennek hatására gyerekessé nem válik. A gye-

rekesség csak Isten  előtt megengedett. Emberek előtt nem! 

 3. A könnyek adománya akkor valós, ha e könnyek hatására mélyül, 

erősödik benned az a szívbéke, amelyet a világ nem adhat, és el sem vehet 

tőled soha. 

 Ápold magadban a gyermeki lelkületet (gyermeki bizalom és átlátszó-

ság Isten előtt), de tartózkodj a gyerekességtől, amely nem más, mint a fel-

nőtt értelem használaton kívül helyezése. 

 Számodra sem lehet semmi más olyan fontos, mint a jelen megszente-

lése! Vagyis növekedés abban a szeretetben, amelynek tartalma: senkinek 

soha nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre 

lehetőség kínálkozik. Bármely felekezetbe jársz, ezt kell vállalnod, mert ez 

az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat! Minden mást eszköz-

nek kell használnod arra, hogy hűséges maradj ehhez az ÚT-hoz! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2974. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK AZ ITAL MIATT 

 1. Melyik próféta a hiteles? 

 2. Nehéz elviselni a földi élet nyomorúságát. 

 3. Probléma számomra az ital. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mielőtt Én, Jézus, megjelentem, valóban nem volt könnyű felismer-

ni azt, hogy melyik próféta igaz és melyek hamis. Mióta megjelentem közöt-

tetek, azóta mindenki, aki komolyan akarja, meg tudja állapítani, hogy kiből 

beszél a Szentlélek, és kiből nem. 

 Az akarja ezt komolyan tudni, aki rendszeresen foglalkozik az evangé-

liumaimmal! A Biblia, úgy ahogy van, nem megfelelő eszköz arra, hogy jó 

eligazítást adjon nektek. A Bibliában lévő evangéliumaimhoz kell igazítani a 

Biblia többi részét, s akkor nagyszerű eligazítást kaptok arra, hogy Általam, 

Velem és Bennem megtaláljátok szívetek békéjét, s ez egyben boldogságotok 

is. 
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 2. A földi élet inkább pokol, mint Mennyország! Itt még Engem, Jé-

zust, is keresztre feszítettek! Ne magatokon kívül keressétek életetek megol-

dását! Kár a fáradságért! A mennyek országa bennetek van! Gondolkodáso-

tokat kell átalakítani ahhoz, hogy felfedezzétek magatokban az Isten boldogí-

tó jelenlétét! 

 3. Aki menekül, az bódulni akar. Aki szembesül, az remélheti, hogy 

szívbékére talál. 

 Ha meg akarsz szabadulni az ital megkötözöttségétől, azt ajánlom, 

hogy keresd föl levélben e címet: Halász Endre ; 2111 Szada ; R.K. Plébánia. 

Tőle fogsz kapni megfelelő eligazítást. 

 Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

2975. 

Kérdező: ANYA-GYERMEK, ÉS TÁRSKAPCSOLATRÓL 

 1. Hogyan fog alakulni fiam élete? 

 2. Anya-gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 

 3. Lesz-e igazi társam? 

HNAG: "Drága Gyermekem! 

 1. Fiad életének alakulása őrajta múlik. Előre csak azt mondhatom 

minden emberről, minden szellemi lényről, hogy előbb-utóbb mindenki rá 

fog döbbenni arra, amire teremtődött! Tehát előbb-utóbb mindenki fel fogja 

ismerni azt, hogy csak úgy lehet boldog, csak úgy találhatja meg szívbékéjét, 

ha Nálam, Jézusnál, keresi azt.  

Amíg valaki erre nem jön rá, addig önmagának csak árt! Vagyis az Ál-

talam  legfontosabbnak értékelt önszeretetnek (Máté 22;39) pontosan ellene 

tesz, tehát embertelen, tehát boldogtalan, tehát békétlen, tehát nem szembe-

sülni akar, hanem menekülni, tehát nem is boldog akar lenni, hanem bódult! 

Az ilyen emberen Isten sem tud segíteni, de meg tudja várni, míg az illető 

megtér Hozzá! 

 2. A megkötözöttségek között az egyik legkegyetlenebb megkötözött-

ség a vérségi kapcsolat. Pedig ennek kellene a legkegyesebb kapcsolatnak 

lenni ember és ember között. 

 Aki nem vállalja, hogy megharcolja saját szabadságharcát, az végső so-

ron saját szívbékéjéről mond le! E szabadságharcot anyámnak, Máriának, is 

meg kellett harcolnia ahhoz, hogy el ne veszítse szíve nyugalmát. Én, Jézus, 

azzal segítettem őt ebben, hogy soha nem neveztem őt anyámnak, miután 

felnőtté váltam! 
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 Minden szülőnek és minden gyermeknek fel kell ismernie a felnőtté 

válásnak azt az időpontját, amikor - ha jót akarnak tenni egymásnak - el kell 

engedniük egymást! Ez az időpont általában egybeesik az államilag elfoga-

dott nagykorúsítással. De lehet előbb is. 

 3. Rajtam, Jézuson, kívül, igazi társad nem lesz sem neked, sem más-

nak! Isten nem egymásra teremtett benneteket, hanem Önmagára, és ezért 

bármilyen jó is az egyik ember a másikhoz, mindenkinek nyugtalan marad a 

szíve mindaddig, amíg Bennem, a te Jézusodban, az ő Jézusában meg nem 

találja nyugalmát! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

2976. 

Kérdező: SZERETNÉK ÉBRESZTŐT KIÁLTANI! HOGYAN? 

 Hogyan, mivel lehetne legjobban felébresztenünk: 

1. A keresztény neveltetésű, de közömbössé  vált 4-5 millió magyart? 

2. A hit, vallás nélkül felnőtt kb. 3 millió magyart? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Kérdéseid azt sugallják, hogy van benned egy remény valami csodaszer 

iránt. Mintha az élne benned, hogy van megoldás e problémára, csak még 

nem találtad meg, de van megoldás! Mintha az élne benned, hogy Én, Jézus, 

ha nem mondom meg a megoldást, akkor mulasztással vétkezem egy egész 

nemzet ellen, s bizony, szégyellhetem Magamat, hogy még eddig nem hoz-

tam nyilvánosságra az általad is kívánt receptet. - Nézzük hát, mi a valóság?! 

 Először is, amit te keresztény neveltetésnek mondasz, az nem volt más, 

mint egy olyan hatalmi elitnek neveltetési módszere, amely módszer az Én, a 

te Jézusod nevével volt fémjelezve, de mérhetetlenül távol állt tartalmában 

attól, amit Én, Jézus, kétezer évvel ezelőtt elmondtam és megéltem közötte-

tek. 

 Mivel ti, emberek, fejlődő lények vagytok, és mivel az emberi termé-

szet szükségszerűen isteni csírákat is hordoz magában, ezért azon a szinten, 

amelyen évtizedekkel ezelőtt voltatok, még nem volt annyira látható az em-

beritől való eltérés, mint napjaitokban. Amint egy kilőtt puskagolyó helyte-

len iránya sem vehető észre a maga teljességben, csak a célnál, úgy vagytok 

ti is az emberségetek kibontakoztatásában. 

 Az elmúlt évezredekben alig volt olyan ember, akinek ne kellett volna 

újraszületnie többször is, mivel nem volt újjászületett, mert nem is lehetett, 

mert nem tudta azt, hogy mi az újjászületés.  
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Az a tény, hogy ti, miután nem tudtátok kiiktatni tanításomból azt a ki-

jelentésemet, hogy újjá kell születnetek, ha a Mennyországba akartok jutni 

(János 3;3), úgy gondoltátok, és úgy is tettetek, hogy egy szertartás által (ke-

resztelés) Isten meg fogja valósítani ezt az újjászületést. Tettétek ezt annak 

ellenére, hogy Én egyértelműen és világosan élő hithez kötöttem ezt a szer-

tartást (Márk 16;16). Tehát egy olyan magatartás lepecsételésére szántam, 

amely részetekről mindent megtett saját újjászületése érdekében. 

 Most nincs itt sem helye, sem ideje annak, hogy e gyakorlatotoknak 

tarthatatlanságát részletezzem. Úgyis előttetek áll e gyakorlatotok következ-

ménye, tehát a megkeresztelt jézustalanok népes tábora. 

 Mindkét kérdésedre azonos receptet tudok ajánlani! Naponta kezdőd-

jék el a megtérés benned! A többi már nem tartozik rád! 

 Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden döntésedben légy tuda-

tában annak, hogy csak az a döntésed helyes, amelyet Velem megbeszél-

ve hoztál meg. 

 Te olyan szerepet kaptál Istentől, amely szerepben nem periférikus fel-

adat az, hogy látó, mérlegelő, szervező képességeidet használva nagyobb tö-

meg előtt kínálhatod fel embertársaidnak a lehetőséget arra, hogy vállalja azt 

a gondolkodás-átalakítást, amely nélkül életátalakítás nem lehetséges. Ez 

megtérésednek folyamatszerű jellegéhez tartozik. Vagyis, neked is rendre ta-

nulnod kell az ilyen rendezvényekből saját életed javítása, formálása érdeké-

ben!  

 Jól tudom, hogy az az áldatlan állapot, amely ma világotokat jellemzi, 

az isteni szférákból beavatkozásra vár. Nem kell már sokáig várnotok. Na-

gyon készítem enyéimet, hogy a rátok váró, hamarosan bekövetkező esemé-

nyek megrázkódtató hatásai ne végleges romlásba, hanem jövőt szépítő tisz-

tulásba torkolljanak! Én, Jézus, nem elítélni, hanem megmenteni akarom azt 

a világot, amelyben éltek. Ezt akarom általatok, és pedig általad is! Vésd mé-

lyen szívedbe főleg azokat a szavaimat, amelyeket vastagon szedett betűkkel 

kiemeltem ebben a válaszlevelemben! 

 Megáldalak az alázat és az ÖNISMERET LELKÉVEL! 

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

2977. 

Kérdező: NAGYON BŰNÖSNEK ÉRZEM MAGAM 

 1. Mindig bűnösnek érzem magam. Nem merek áldozni. 

 2. Milyen lehet a tisztítótűz? 

 3. Férjem nagyon kötődik anyjához. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Azért nem mersz áldozni, mert nem azzal vagy elfoglalva, hogy Én 

mennyire szeretlek téged, hanem azzal, hogy nem vagy megelégedve önma-

gaddal. Ha Én, Jézus, azt vártam volna, hogy mikor lesztek majd megeléged-

ve magatokkal, akkor soha nem jöttem volna közétek! Amíg nem érted meg, 

hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy, addig 

nem tudom átadni neked az Én, a te Jézusod szívének békéjét! 

 Engem nem érdekelnek bűneid! Engem az érdekel, hogy be akarsz-e 

fogadni életedbe Engem, Jézust, vagy sem! Aki nem úgy akar jönni Hozzám, 

amilyen, hanem kikozmetikázottan, az soha nem fog Velem, Jézussal, úgy 

találkozni, ahogy Én szeretném! Pontosan azért akarok találkozni veled a 

szentáldozásban, hogy Magamhoz hasonlóvá tegyelek! 

 Ne törődj hát azzal, hogy milyen vagy! Gyere Hozzám, a te Jézusod-

hoz, aki vár téged a szentáldozásban! Hidd el, hogy csak Én, a te Jézusod, 

vagyok képes olyanná tenni téged, amilyenné lenned kell Általam, Velem és 

Bennem! Ne saját erődre, okoskodásodra, hanem az Én, a te Jézusod szerete-

tére támaszkodj! Úgy jöjj, amilyen vagy! Valóban nagyon várlak! 

 2. A tisztítótűz olyan, mint a jelenben megélt életed. Te tisztítótűzben 

vagy most. Ennél kegyetlenebb tisztítótűz a te számodra nem létezik a halá-

lod után sem! Ebben a tisztítótűzben ég ki belőled a kishitűség, a benső elbi-

zonytalanodás, és neked már itt, ebben a tisztítótűzben kell megtalálnod lel-

ked nyugalmát Általam, Velem és Bennem! Körülményeid tükre, mérlege, 

nemcsak abban segít, hogy helyes önismeretre juss, hanem arra is, hogy "át-

lépve önmagad", Értem és Velem, megfelelő alázatban igazold azt, amit Én, 

Jézus, annyiszor elmondtam már nektek a boldogságról. Azt kell igazolnod, 

hogy nem kívülről befelé, nem körülményeid meghatározása által, hanem be-

lülről kifelé, tehát szíved békéjét tartva a csúcsértéknek, tedd naponta azt, 

ami ezt elősegíti, vagyis VELEM élj! 

 3. Férjed megkötözöttsége saját édesanyjával, nagyon gyakori jelenség! 

A vérköteléktől megszabadulni nemcsak nem könnyű, de a legvérremenőbb 

szabadságharc vállalása árán lehet csak! Aki e harcot nem vállalja, az vég-

eredményben Engem, Jézust, nem vállal.  

 De jelen esetben ez nem a te ügyed, hanem férjedé. Ő is szenvedi ezt, 

de nincs bátorsága, nincs hite ahhoz, hogy e téren felvegye a harcot. Ezért 

majd nagy árat kell fizetnie. De ez nem  te dolgod, hanem az övé. A te dol-

god az, hogy elhidd: szíved békéje nem attól függ, hogy más mit csinál, ha-

nem attól, hogy te mennyire hiszed el, hogy Én, Jézus, benned élek, vagyis 

hogy benned van a Mennyország! Ahhoz, hogy a hit élő is legyen, vállalnod 

kell azt, hogy átalakítsd gondolkodásodat, vagyis mindig belülről, Velem in-
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dulj napi teendőid elvégzésére, s tedd azt, amit jónak látsz, függetlenül attól, 

hogy mi történik körülötted! 

 Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, soha nem hagylak magadra!  

                    Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL! 

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

2978. 

Kérdező: TÖBB BEAVATÁST IS KAPTAM 

 Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Sem egyházak, sem szertartások, sem beavatások nem juttatnak el En-

gem, Jézust, hozzátok! Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem attól fogok 

szívetekben élni, hogy beléptetek egy egyházba, hogy vállaltatok egy szertar-

tást, beavatást, hanem csak akkor, ha ti vállaljátok azt a gondolkodás-

átalakítást, amely nélkül nincs életátalakítás sem (Márk 1;15)! Csak annak 

tudok a szívében lakást venni Magam számára, aki nem mást, mint Engem, 

Jézust, akar befogadni szívébe! 

 Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó 

legyen, mint azt, hogy Én, Jézus, éljek benne, az előbb-utóbb feltétlenül 

tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, 

ami nem Tőlem származik. 

 Aki Engem, Jézust, tart a legfontosabbnak, s vállalja azt, hogy evangé-

liumaim alapján élni akarja az Általam, a te Jézusod által elmondott és be-

mutatott szeretet életét, tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig minden-

kinek megbocsátást és a mindenkit szolgáló szeretet útját, az elfogad és be-

fogad Engem, Jézust, életébe, mint UTAT. És az ilyen ember meg fogja ta-

pasztalni azt is, hogy Én, Jézus, nemcsak ÚT vagyok, hanem az IGAZSÁG 

és ÉLET is (János 14;6)! 

 A beavatások és az ellenbeavatások, az egyházak és az ellenegyházak, 

az ilyen meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint  használnak mindad-

dig,  amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első. 

 Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan 

szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás vagy egyéb -, 

amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, 

aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust! 

 Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus 

által, felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos kü-

lönleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem 

úgy, ahogy Én, Jézus,  hanem úgy, ahogy te szeretnéd. 
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 Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha béke 

lenne a szívedben. Ehhez nem szükséges semmi rendkívüliség! Nem kell 

hozzá más, mint az, hogy reggeli imáidban kérd az elinduló napra áldásomat, 

és tedd azt, amit éppen azon a napon tenned kell azért, hogy szíved békéjét 

az Én, a te Jézusod jelenléte biztosítani tudja. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2979. 

Kérdező: MÁRIA ÉS MÁRTA ESETE 

 Nem értem Mária és Márta esetét igazán. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mária és Márta esetének magyarázata a következő: 

 Én, Jézus, mindkettőt teljes szívemből szerettem. Ők mindketten En-

gem, Jézust, teljes szívükből szerettek. Mária a másikra figyelés szeretet-

módját élte meg, míg Márta a másikat szolgálást tartotta fontosnak. 

 A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt szere-

tet, mert ebből szükségszerűen úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. A sze-

retetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően vállalattá 

válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az egymást sze-

rető személyek szívbéli találkozása.  

 A szolgáló szeretet képes szolgáltató vállalattá is alakulni, amikor és 

amelyből éppen a szívbéli találkozás marad ki. 

 Ezért hívtam fel a másikra figyelő szeretet elsőbbrendűségére Mártá-

nak a figyelmét. Ő bizony ezt ebben az esetben figyelmen kívül hagyta! De 

iránta való szeretetem semmivel sem volt kisebb, mint Mária iránti szerete-

tem. 

 Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra figye-

lő szeretetre tegyétek a hangsúlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés helyett 

mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimálisabb módon segíteni 

a rászorulókon. 

 Nagyon szeretlek, RÁD FIGYELŐ SZERETETTEL, és  

 megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2980. 

Kérdező: HOGYAN TESZ ENGEM ÉLŐVÉ AZ ÚR? 

 1. Mit jelent az, hogy élővé tesz engem az Úr? 

 2. Mit kell legyőznöm magamban? 

 3. Mit jelent az, hogy az Úr gazdagságában részesülök? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Útmutatást kérsz Tőlem, Jézustól. Nagyon jól teszed! Az volna a jó, 

ha egész földi életedben mindig Tőlem kérnél útmutatást alázatban. Azért 

mondom, hogy alázatban, mert a Tőlem jövő útmutatások is ki vannak téve - 

éppen megsérült természetetek folytán - annak, hogy tévesen értelmezitek. 

Ezért feltétlenül fontos, hogy kontrolláltasd magad, amikor sugallatokat ta-

pasztalsz. 

 Én, Jézus, azt a lelket tudom az Én életembe beiktatni, aki ÚT-ként 

vállal Engem. Tehát a HANG-könyvekben már annyiszor leírt senkinek soha 

nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a rászorulókat szolgáló sze-

retés útját kell vállalnia annak, aki azt akarja, hogy Általam, Velem és Ben-

nem az ő élete az Én szándékom szerint élővé váljék. 

 2. Mindent le kell győznöd magadban, ami lelked nyugalmát veszé-

lyezteti. Cselekedeteid tükrében felismerheted, hogy milyen vagy. Az evan-

géliumaim és a HANG-könyvek olvasása, átelmélkedése által pedig fel tudod 

ismerni, hogy milyennek kell lenned. Tehát az önismeret és az Engem, a te 

Jézusodat, megismerés által naprakészen megtudhatod, hogy mit kell legyőz-

nöd magadban, vagyis azt, amit az evangéliumban így fejeztem ki: "Aki kö-

vetni akar Engem, az tagadja meg magát minden nap, és úgy kövessen! Luk-

ács 9;23)"! 

 3. Bennem, az Általam közétek jött Szeretetben az gazdagodik, aki 

nem arra teszi a hangsúlyt, hogy őt szeressék, hanem arra, hogy ő szeressen. 

Tehát mindaz, aki szebbé, békésebbé, örömtelibbé igyekszik tenni mások 

életét, az gazdagodik Bennem (Lukács 6;38)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2981. 

Kérdező: NEM VAGYOK MINDENKINEK JÓ 

 Egy szeretetotthonban nem tudok mindenkinek eleget tenni. 

 HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagy szeretettel válaszolok leveledre! Számomra is öröm, ha valaki 

nyitott szívvel akar mindenkinek  eleget tenni. De ez Nekem, a te Jézusod-

nak, sem sikerült. 

 Drága Gyermek! Ne arra törekedj, hogy eleget tégy azoknak, akiket 

gondozol! Neked egyetlen feladatod az, hogy saját szíved békéjét akard biz-

tosítani. Ez nem önzés, hanem helyes önszeretet, és Én, Jézus, erről azt 

mondtam, hogy ez CSÚCSÉRTÉK (Máté 19;19)! 
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 Hidd el, hogy akik egy szeretetotthonba kerülnek, azok ítéletei nem le-

hetnek irányadók egy józanul gondolkodó ember számára! Tehát szó sem le-

het arról, hogy az ő kívánságaik irányítsanak téged! 

 Nekik tudomásul kell venniük, hogy te úgy szereted őket, ahogy te lá-

tod jónak, és nem úgy, ahogy ők szeretnék! Légy hát határozott! Semmikép-

pen se válassz magadnak lelki irányítót azok közül, akik végeredményben a 

te ápoltjaid. Akár püspök, akár pápa az illető! 

 Ismétlem: Számodra a legfontosabb az, hogy saját szíved békéjét őriz-

zed, és nem az, hogy másoknak eleget tégy!  

 Ha megvizsgálod az Én, a te Jézusod életét, akkor látni fogod, hogy Én 

pontosan ezt tettem! Ne érdekeljen mások véleménye!  

 Te sem felelsz másokért, csak magadért! Ne légy kishitű! Attól, hogy 

valaki pap, még senki nem lett erkölcsi téren sem okosabb, sem jobb, mint 

te! Attól, hogy pap valaki, még nagyon sok butaságot tud képviselni! A te 

lelkiismereted nem cserélhető fel mások lelkiismeretével! 

 Lelki atyát csak a munkahelyeden kívüliek közül válassz magadnak! 

Ez az Én, a te Jézusod tanácsa számodra! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2982. 

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL 

 Őrangyalok nevét kérem megmondani! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amit te most kérsz, azt nem adhatom meg! Megindokolom. 

 Nincs mindenkinek egész életére szóló őrangyala, amint nincs a Földön 

mindenkinek mindenre kiterjedő tanára sem! Ezért legtöbbször őrangyala 

nevét mindenki bármikor maga is meghatározhatja! Ennek nagy előnye, hogy 

részetekről rugalmasságot kíván a tekintetben, hogy őrangyalotokat hogyan 

nevezitek. Ahogy nevezitek, Ő azt fogadja el! 

 Ha valaki már, mint írod, 93 éves, akkor rád van bízva, hogy milyen 

nevet adsz egy 93 éves ember őrangyalának. Hidd el, hogy amilyen nevet 

adsz ennek az angyalnak, Ő feltétlenül reagálni fog erre az általad adott név-

re! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL! 

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

2983. 

Kérdező: NEM VAGYOK ÖSSZESZEDETT 

 1. Elvesztettem a bizalmamat az emberekben. 
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 2. Imáimban elkalandozik a gondolatom. 

 3. Nyelv-problémáim vannak a HANG-könyvekkel kapcsolatban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Okosan tetted, hogy elveszítetted bizalmadat az emberekben! Igen, 

mert bíznotok csak azokban szabad, akik már igazolták, hogy érdemesek bi-

zalmatokra. Nincs megelőlegezett bizalom! Maga az Isten is csak azért kér-

het bizalmat tőletek a Maga számára, mert már előzőleg igazolta, hogy ér-

demes bízni Benne! Tehát te is csak abban bízz, akit erre érdemesnek tartasz 

az eddigi magatartása miatt! 

 2. Ha megtanulod a PÁRBESZÉDIMÁT, akkor soha nem fog elkalan-

dozni gondolatod, mert lélektani képtelenség az, hogy valaki saját szavaival 

imádkozva el tudjon kalandozzon! 

 A PÁRBESZÉDIMA hogyanját főleg a HANG első könyvében találha-

tod meg. 

 3. Az arabok sokáig nem engedték a KORÁNT lefordítani, mert azt 

mondták, hogy akit érdekel, az tanuljon meg arabul. Én, Jézus, csak annyit 

kérek tőletek, hogy nézzetek utána, találjátok meg a lehetőségét és megvaló-

sítását annak, hogy HANG-könyveket saját nyelveteken olvasni tudjátok! 

Mint tudod: Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! 

 Elég szomorú, hogy szavaimat, amelyek a HANG-könyvekben nyilvá-

nosságra kerültek, nem értékelitek annyira, hogy hiteles fordítóval lefordít-

tassátok! E munkát ne kívánjátok médiumomtól! Ez nem az ő feladata! Nem 

véletlenül rendelkezik oly rossz nyelvkészséggel, amilyennel rendelkezik! 

Vegyétek hát észre, hogy mi a ti feladatotok ezen a téren! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a   

 TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2984. 

Kérdező: A SZELLEMVILÁG NAGY PROBLÉMÁKAT OKOZ 

 1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél. 

 2. J. Gréber könyvével kapcsolatban is gondjaim vannak. 

 3. A párválasztás személyre szólóan jöhet közvetlenül Istentől? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden rossz egy elrontott jó! A REIKI  önmagában nem rossz, de 

mint mindent, ezt is el lehet rontani. Gyakran már a forrásnál elrontjátok! 

Tény és való, hogy amit pénzért árulnak, ahhoz Nekem, Jézusnak, vajmi ke-

vés közöm van. Csupán annyiban van közöm ezekhez, amennyiben minden, 

ami a ti természeteteknek velejárója, Velem van kapcsolatban. 
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 A REIKI nem más, mint a természetetekben lévő pozitív magocskák-

nak felszínre hozása, alkalmazása. Azt természetesnek tartom, hogy bizonyos 

tanfolyamokért valaki pénzt kér, de maga a beavatás nem lehet árucikk, mert  

mindenkiben, éspedig ingyen, benne van mindaz a képesség, amelyet a REI-

KI  a felszínre hoz. 

 Én, Jézus, közvetlenül is, mindenféle beavatás nélkül is, bárkit fel tu-

dok ruházni olyan karizmával, amilyennel akarok, ha ezt jónak látom! 

 2. Az általad említett könyvvel és személlyel kapcsolatban már meg-

írattam véleményemet a HANG  2-dik kötetének 111., 112. és 113. levelé-

ben. Ma sem akarok erről többet mondani. 

 3. Mindig a ti feladatotok a párválasztás! Sokkal szabadabbnak terem-

tett benneteket az Isten, semmint meghatározná földi életetek párját. Nem. 

Nektek kell e téren választani, és nektek kell e döntésetekért felelősséget vál-

lalni! 

 Amit bárki biztosra vehet, az az, hogy Én, Jézus, mindig együtt vagyok 

enyéimmel, vagyis, az istenszeretőnek minden a javára válik. De azt ne fo-

gadjátok el, ha valaki azt mondja nektek, hogy Én, Jézus, számotokra párt 

ajánlottam vagy választottam volna! Nem! 

 Drága Gyermekem! Örülök a józanságodnak! Nekem is fáj a szívem 

azokért, akik a saját fejük után menve Rám, Jézusra, hivatkozva mondanak 

és tesznek olyanokat, amelyekre utalást nem találhattok az Én evangéliuma-

imban. 

 Légy továbbra is okos és óvatos, hogy ki tudd kerülni azokat a csapdá-

kat, tévedésbe vezető utakat, amelyeket a nagy Megtévesztő állít elétek, hogy 

behálózzon benneteket. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2985. 

Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL 

 1. Barátom depressziós. Hogyan segíthetnék rajta? 

 2. E barátommal kapcsolatban mit várhatok a jövőtől? 

 3. Mi az Úr szándéka velem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A lényeget tekintve a depresszió hit kérdése, s ebből kifolyólag látás 

kérdése. Mit jelent ez? 

 A hit a szívnek a szeme. E szemmel az lát jól, aki nemcsak Isten létét 

fogadja el, hanem azt is, hogy Isten állapotszerűen szerető Isten, és ezért el-

képzelhetetlen az, hogy ne akarná boldogítani azt, aki Isten szándéka szerint 
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akar boldog lenni, illetve elfogadja, hogy minden szellemi lény, bármely di-

menzióban él, csak Isten szándéka szerint lehet boldog.  

 Erre a látásra senkit sem lehet kényszeríteni. Vagy elfogadja, és akkor 

rátalál önmagára, Istenre egyaránt, vagy nem fogadja el, s akkor azért, hogy 

élete elviselhető legyen, keres magának valami bódultságot. 

 Te csak elmondhatod neki a fentieket, de helyette nem tudod megvaló-

sítani azt, hogy kilépjen depressziójából. Attól viszont óvakodj, hogy a bó-

dultság felé segítsd őt! 

 2. Jövőtöket a mindenkori jelenetek határozza meg. Senkinek sincs a 

jövője Isten kezében! A jövő egy nem létező valóság. A jövőtök nem más, 

mint tervező-képességetek gyakorlati alkalmazása a jelenben. Ezt tehetitek 

Istennel és Isten nélkül is. Ha Istennel teszitek, akkor benső békétek van a je-

lenben. Ha Isten nélkül teszitek, akkor az álmodozás, a bódultság irányába 

hangoljátok be magatokat, és elindultok a csalódások sorozata felé. 

 3. Nekem, Jézusnak, az a szándékom, hogy állapotszerűen veled tudjak 

ÉLNI! E szándékom örök és visszavonhatatlan! De e szándékom közvetlenül 

nem téged, hanem Engem boldogít. A te életedbe csak akkor lép be e szán-

dékom boldogítóan, ha neked is az lesz visszavonhatatlan szándékod, hogy 

állapotszerűen Velem, a te Jézusoddal, éld az életünket! E szándék akkor 

igazi benned, ha törekszel feladatokban gondolkodni, vagyis elhatározásaid 

előtt rákérdezel magadra: 'Jézusom! Helyesled elhatározásomat?'  

 Benső világodban akkor "igen" a válaszom, ha ez benned szívbékét 

hoz létre. Ha olyan gondolat alakul ki benned, mely szerint a halálod óráján 

boldogan gondolhatsz vissza döntésedre. Igen! Minden döntésed a halálod 

órájának mérlegére kerül, ha akarod, ha nem! Ezt az órát pedig a Földön sen-

ki el nem kerülheti! Ezért a bölcs ember feltétlenül erre épít, mert ez a legszi-

lárdabb pont, legszilárdabb valóság földi életetekben! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

2986. 

Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK 

 1. Mit kell tennem férjemmel kapcsolatban? 

 2. Mit kell tennem leányommal kapcsolatban? 

 3. Mit kell tennem édesanyámmal kapcsolatban? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amint egy fatörzs három ága ugyanarra a gyökérre támaszkodik, így 

támaszkodik a te három kérdésed ugyanarra a gyökérre. E gyökeret így fo-

galmazom meg: Úgy gondolod, hogy boldogságotok, tehát szívetek békéje 
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attól függ, hogy a három kapcsolat rendeződik-e vagy sem. Még pontosab-

ban: Úgy gondolod, hogy ha külön-külön, mindhárommal, olyan beszélgetést 

tudsz folytatni, amelynek következménye a kölcsönös megértés lesz, akkor 

béke lesz szívedben. 

 Ha ez az elgondolásod helyes lenne, akkor Istent semmiképpen sem le-

hetne JÓ Istennek nevezni. Nem, mert a téged boldogságra teremtett Isten a 

te boldogságodat mások döntésétől tette volna függővé! Vagyis bár boldog-

ságra teremtett, de Ő ennek megvalósítására képtelen. Ő ehhez nem elég!  

Tehát Isten és te ehhez nem vagytok elég! Tehát ennek megvalósulása szinte 

lehetetlen, mert Isten és te bármit tesztek, szíved békéjének megszerzése 

mindig bizonytalan marad. 

 Van ugyan még egy gondolatsor, amelyet viszont nem tételezek fel ró-

lad. Ez így hangzik. Az Isten GONOSZ! Igen, mert boldogságra teremtett té-

ged, de sem te, sem Ő nem képes ennek lehetőségét biztosítani számodra, s 

mégis boldogságra teremtett! 

 Én, Jézus, egy harmadik gondolatsort ajánlok neked! Arra kérlek, hogy 

erre a GYÖKÉRRE állítsd rá életed törzsét, tehát magát az életedet, amely a 

fent leírt kérdéseid három ágát hordozza! 

 Isten maga a SZERETET! Isten mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy 

szívében Mennyországot hordozzon, tehát azt, hogy a Földön elérhető legna-

gyobb benső békének, boldogságnak hordozója legyen. Ehhez - mivel nem 

vagytok bábuk - csak az kell, hogy vállaljátok azt a gondolkodás-átalakítást, 

amely nélkül nincs életátalakítás, nincs boldogság, nincs benső béke sem! De 

aki vállalja azt, hogy Velem, Jézussal, rálép a gondolkodás-átalakítás útjára, 

tehát vállal egy komoly szellemi munkát, egy komoly megtérést, az feltétle-

nül rendeződni fog idegileg, s megtapasztalja Bennem, Jézusban, már itt a 

Földön az égi békét! 

 Ennek az útnak vállalása gyakorlatban azt jelenti, hogy el kell hinned: 

Az istenszeretőnek minden a javára válik, tehát bármi történik veled, te csak 

ezt a kérdést teheted fel: „Ez miért jó nekem?” Ha elhiszed, hogy Én, Jézus, 

benned élek, ha elhiszed, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot (a világban 

minden emberben uralkodni akaró gonoszt), akkor csak arra kell rászánnod 

magad, hogy mindig olyan gondolatokat engedj uralkodni magadon, feltörni 

magadban, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Ennyi az 

egész! 

 A fentieket kimondani könnyű, de ennek megvalósításához komoly 

szabadságharcot kell vállalnia mindenkinek a megkötözöttségei ellen, ha va-

laki boldog akar lenni. De ha tudod, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút 
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többség, akkor nincs mitől tartanod! Nincs, mert akkor te a Győztes oldalán 

állsz! 

 Megáldalak az ERŐ és  a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

2987. 

Kérdező: BESZÉLGETNI SZERETNÉK JÉZUSSAL! 

 1. Mit kell tennem, ha a testem él, de lelkem halott? 

 2. Mivel vagyok megkötözve? 

 3. Hogyan kell Jézussal beszélgetni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Akkor nevezhető lelked halottnak, amikor tudatosan szeretetlenséget 

követsz el akár magad, akár mások ellen! Ezt azért lehet lelki meghalásnak 

nevezni, mert ilyenkor elzárod magad az ÉLET, a SZERETET forrásától, s 

bár létezik ilyenkor is a lelked, de boldogtalan. A boldogtalan lélek szeretet-

lenségben él. Mivel ő nem szeret, ezért Isten sem tudja vele éreztetni szerete-

tét. Ezért mondható halottnak. Aki megbánta bűneit, abban él a lélek! Az le-

hetővé teszi, hogy átölelje őt Isten szeretete! 

 2. Az önzéssel és a felelősség áthárításával vagy megkötözve. Egy-két 

kivételtől eltekintve mindannyian ezekkel a megkötözöttségekkel jöttetek a 

világra. Tehát ezekkel már születésetek előtt megkötöztétek magatokat. Ez a 

ti "eredeti bűnötök"! 

 Az önzésnek és felelőtlenségeiteknek különböző megnyilvánulása a 

test helytelen kívánságai, a szemek helytelen kívánságai, és az élet kevélysé-

gének, tehát a gőgnek megjelenései. Kéjvágy, bírvágy, uralomvágy. Az ezek-

kel vívott szabadságarcot mindenkinek fel kell vállalnia, ha azt akarja, hogy 

lelke az Én Lelkem élő temploma legyen. (2Kor 3;17) 

 3. Velem, Jézussal, beszélgetni nagyon könnyű! A nagy Megtévesztő 

éppen ezért tudja hatékonyan bevetni az elbizonytalanítás mérgét tudatotok-

ba, mert a párbeszédimához nem kell más, mint egy kis hit és egy kis alázat. 

Hit, hogy benned élek, ha te akarod. Hit, hogy minden olyan gondolat, amely 

téged épít, buzdít és vigasztal, és amelyet te kitalálsz, azt nem te találod ki, 

hanem Tőlem, a te Jézusodtól ered. Te nem kitalálod az ilyen mondatokat, 

hanem megfogalmazod. Csak azért tűnik számodra "kitalálásnak", mert Én, 

Jézus,  Magamat veled teljesen átitatva hozom az ilyen gondolatot tudatodba. 

A Megtévesztő azért tud benneteket e téren megtéveszteni, mert gyakran 

még annyi hitetek sincs, hogy ezt az átitatottságot elhiggyétek! 



 71 

 Egy kicsi alázat pedig azért kell, hogy el tudd fogadni: minden, ami 

szép, jó, igaz, szent, minden, ami téged épít, buzdít, vigasztal, a lényeget te-

kintve,  nem tőled, hanem Tőlem, a te Jézusodtól, van! 

 Megáldalak a HIT és az ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

2988. 

Kérdező: BŰNBEN ÉLEK? 

 1. Elváltam feleségemtől. Mennyiben az én bűnöm ez? 

 2. Minden tekintetben gazdagságra születtünk? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1.Minden hűtlenségben az a vétkes, aki elköveti! Mivel a Szentlélek a 

kapcsolatok lelke, ezért egy végleges szakításhoz semmi köze nincs. A 

Szentléleknek csak a hűséghez van köze. 

 Az elválásoknál nem maga az elválás a legnagyobb probléma, mivel 

szinte biztos, hogy az ilyen házasságok nem Istenben köttettek, hanem az, 

hogy ezt jogilag bizonyítani nem lehet, s így bármelyik is volt a két fél közül 

az, aki lelke mélyén már kezdettől fogva nem halálig szólóan élte meg a há-

zasságkötéssel járó kereszthordozást, ezért aztán mindkét fél szenvedi - leg-

alábbis egyházjogilag - az elválás következményeit. 

 A bűn tudatos döntés a lelkiismeret szava ellen. Annyiban vagy bűnös, 

amennyiben ezt tetted. De ne feledd: az Isten irgalma végtelen! Nincs meg 

nem bocsátható megbánt bűn! 

 2. Az anyagi gazdagodás nem valódi gazdagodás, hanem nagy kísértés, 

kísérlet arra, hogy megkötözze, szolgájává tegye azt, aki ezt az anyagi gaz-

dagságot vágyakozza, birtokolja. 

 Aki befogad Engem, Jézust, az életébe, az feltétlenül megtapasztalja 

azt, hogy számára az Isten a körülményeinek is az Istene. Tehát feltétlenül 

tapasztalni fogja, hogy Isten számára ő sokkal többet ér, mint a verebek, mint 

a mező virágai (Máté 10;29-31) (Máté 6;25-34)! 

 Amit kétezer évvel ezelőtt mondtam (Máté 6;29-31), azt mondom most 

is. Vannak örök értékek! Ezek által kell gazdagodnotok! Aki erre teszi a 

hangsúlyt, az feltétlenül bőven részesül a számára szükséges mulandó javak-

ban is. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

2989. 

Kérdező: MIRE KÖTELEZ EGY LÁTOMÁS? 

 Barátom arcát, akivel szakítottam, láttam kirajzolódni egy  
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 gyönyörű gömbön. E "látomás" mire kötelez engem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 E "látomásod" három információt küld feléd. Az egyik az, hogy te a 

FÉNY gyermeke vagy! Igen. Még azt is fényben tudod látni, amit bizonyos 

értelemben jogosan láthatnál szürkében vagy sötétben!  

 A másik üzenetet már megkaptad akkor, mikor médiumommal beszél-

tél erről. Itt most tömören összefoglalom: 

 A volt barátoddal való kapcsolat is feltétlenül javadra vált. De ennél 

többet is jelent! Azt az élettapasztalatot, amelyet e kapcsolatból tanúságként 

szűrhetsz le magadnak, amikor arra alkalom kínálkozik, másoknak is át kell 

adnod jó tanácsként. 

 A harmadik üzenet pedig arról szól, hogy volt barátod már nemcsak 

nem törölhet ki téged önmagából, hanem a volt kapcsolatotok az ő számára 

is lelkileg pozitív következményeket fog hozni. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2990. 

Kérdező: CSŐDBE JUTOTTAM ANYAGILAG 

 Teljes anyagi ellehetetlenülésben élünk. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amíg "kívülről" vár valaki életében megoldást, addig már eleve rossz 

utat választott a szíve békéjének megszerzésére. Az egész világ abban a bó-

dulatban él, hogy majd egyszer, talán valami csoda folytán, "kívülről" lesz 

megoldható az, amit "belülről" rontottatok el!  

 Immár kétezer éve olvasható az evangéliumaimban az a kívánságom, 

hogy keressétek először az Isten országát, és annak igazságát, és a többi hoz-

záadatik nektek. Ti mégis ennek ellenkezőjére áhítoztok: először a "többi 

mind", utána az Isten országa. 

 Drága Gyermekem! Olvasd el nyugodtan, élő hittel, Máté evangéliu-

mának 6-dik fejezetéből 20-tól a 34 versig bezárólag leírt részt! 

 Az állami szervektől esetleg csak tüneti kezelést várhattok. Én, Jézus, 

soha nem adok nektek tüneti kezelést! Tőlem mindig gyökeres megoldást 

kap az, aki vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet már Márk evangé-

liumának elején, 1;15-ben kértem tőletek. 

 Neked el kell hinned, ha boldog akarsz lenni, hogy benned is boldogító 

módon él az Isten. De ennek meglátása nem az Isten dolga, hanem a tiéd. 

Ennek meglátása a megtérés. Ezt Isten sem tudja helyetted megtenni soha! 

Minél előbb vállalod ezt a gondolkodás-átalakítást, tehát azt a feladatot, hogy 
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rendszeresen és komolyan foglalkozol Velem, a te Jézusoddal, akár imában, 

akár tanulásban, annál hamarább fogod tudni átvenni Tőlem azt a szívbékét, 

amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet senkitől soha (Máté 11; 28-30.). 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

2991.  

Kérdező: KISÉRTÉS VAGY FELADAT AMI ELŐTTEM ÁLL? 

 1. Lehet feladatom barátom megtérítése, vagy ez csak kísértés? 

 2. Személyemre vonatkozóan kérek véleményt a HANG-tól! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tisztáznom kell előtted valamit. Neked, ha Engem, Jézust, szeretsz, 

mindenki irányában feladatod az, hogy Hozzám segítsd azokat, akik erre ne-

ked lehetőséget adnak. Olyan nincs, hogy van egy ember, s te arra kapnál fel-

adatot, hogy őt Hozzám, Jézushoz, elvezesd. Csak olyan van, hogy e kijelen-

tésem alapján: "Tegyetek tanítványommá minden népet!", mindazoknak, 

akik e téren segítségedet kérik, rendelkezésére állsz. 

 Ez a gyakorlatban azáltal valósul meg, hogy te, életed és tanúságtevő 

szavaid alapján, felkínálod mindazoknak az Általam, a te Jézusod által, meg-

kívánt felvilágosítást, akik jó szándékkal érdeklődnek az iránt a FORRÁS 

iránt, amely benned táplálja szíved békéjét. 

 Ügyes kísértés a Kísértő részéről számodra az, hogy majd te! Nem. So-

kan elvéreztek már azon, sokan megnehezítették már saját éltüket azzal, 

hogy bedőltek az ilyen kísértésnek. 

 2. Mindennap adni akarok neked személyre szóló véleményt, csak tedd 

ezt Nekem, a te Jézusodnak, lehetővé! Ha lelkiismeret-vizsgálatot tartasz, 

akkor mindig lehetőséget kapok erre. Mivel te is fejlődő lény vagy, ezért 

gyakorlatilag nem adhatok rólad konkrét véleményt így levélben. Ahogy ti 

változtok, úgy változhat az Én véleményem is rólatok, akár naponta! Amit 

ma mondanék, esetleg holnap már érvényét veszítheti! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2992. 

Kérdező: MAGAMRA MARADTAM 

 1. Elhunyt férjem megbocsátott-e nekem? 

 2. Gyermekeim nem állnak mellettem. Ez nagyon fáj! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Elköltözött férjed, amennyiben Istenben él, az irgalom rendjében él, 

tehát a megbocsátás nála teljesen egy Isten megbocsátásával! 
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Azért mondom, hogy amennyiben Istenben él, mert aki eltávozik a földi élet-

ből, bármilyen tökéletes is volt földi életében, csupán részesült Isten irgal-

mának megélésében, vagyis fejlődő lény maradt ebben a tekintetben is. 

 Tehát nem az a lényeg, hogy férjed megbocsátott-e neked vagy sem, 

mert ezen a téren az ő érdeke is az, hogy mindenkinek, tehát neked is, meg-

bocsássa mindazt, ami megbocsátandó!  

 Az Én, a te Jézusod megbocsátása a lényeg! Én pedig Magam vagyok a 

megbocsátás. Én, Jézus, aki azt kértem tőletek, hogy nem hétszer, hanem 

hetvenhétszer hétszer, tehát mértéktelenül bocsássatok meg egymásnak, na-

gyon természetes, hogy állapotszerű MEGBOCSÁTÓ VAGYOK! Tehát 

semmiképpen se élj bűntudatban! Ez az Én, a te Jézusod kívánsága!  

 2. Neked nem azért kell szeretned gyermekeidet, hogy ők visszaszeres-

senek téged, hanem azért, mert te jó vagy! Isten sem azért szeret téged, mert 

megérdemled, hanem azért, mert Isten JÓ! 

 Szabaddá kell válnod gyermekeidtől, hogy helyesen tudd szeretni őket! 

Ez ezt jelenti a gyakorlatban, hogy ne azért szeresd őket, hogy visszaszeres-

senek, hanem azért, mert szükségük van arra, amit te úgy ítélsz, hogy adnod, 

szolgálnod kell érdekükben. Ezt nem értük kell tenned, hanem Értem, a te 

Jézusodért! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2993. 

Kérdező: BENSŐ BÉKÉRE VÁGYOM! 

 1. Lelki békére vágyom! 

 2. Fejfájásom megszüntethető-e? 

 3. Férjemmel való kapcsolat rendeződik-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Máté 11;28-29-ben arról beszélek, hogy Nálam, Jézusnál, mindenki 

megtalálhatja szíve békéjét! Igen, mert mindaddig nyugtalan marad a szíve-

tek, amíg Bennem, a te Jézusodban, meg nem nyugszik! Ez megmásíthatat-

lan valóság! Igen, mert téged nem akárhogyan szeretlek, hanem úgy, ahogy 

csak Én, Jézus, tudok szeretni. Tehát mindenkor a te örök boldogságod, örök 

benső békéd áll Előttem! Ezen soha nem akarok változtatni! 

 A te benső békéd nem függhet rajtad kívüli körülményektől! Sem fér-

jedtől, sem gyermekeidtől! Bennem kell megtalálnod magadat, s ennek fel-

tétlen feltétele az, hogy Én, Jézus, is benned Önmagamra találjak. Ez akkor 

történik meg, ha komolyan foglalkozol Velem. Akkor foglalkozol Velem 

komolyan, ha arra koncentrálsz, ami téged épít, buzdít, vígasztal. Ezt az "or-
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vosságot" pedig mindig neked kell megfogalmaznod a magad számára. Én 

csak annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy számodra Én vagyok az 

igazi gyógyszer! E "gyógyszer" "bevétele" már a te dolgod! 

 2. Fejed sem Miattam fáj, hanem Értem! Mivel csak Bennem találha-

tod meg szíved békéjét, ezért fejfájásodat csak akkor tudod gyökeresen meg-

szüntetni, ha vállalod Értem azt a "harcot", amelyet benső békédért folytat-

nod kell. Azért van idéző jelek között e szó: "harc", mert ez valójában a 

Bennem bízás, a Rám hagyatkozás irányában történő harc. Tehát vállalnod 

kell részben átélten hinni abban, hogy te a Győztes oldalán állsz, részben pe-

dig azt, hogy Én, Jézus, csak annyiban tudom érzékeltetni veled, hogy érted 

élek, amennyiben te igyekezni fogsz átélni azt, hogy te Értem élsz. Vagyis, 

vállalnod kell megkötözöttségeid leoldását a Bennem bízó szeretet erejével! 

 3. Mindenkinek szükségszerűen rendeződik minden emberi kapcsolata, 

ha Velem, Jézussal, rendezte kapcsolatát. Ez nem jelenti azt, hogy képes le-

szel valaha is Mennyországot varázsolni a Földön! Ez még akkor sem fog si-

kerülni, ha pároddal együtt akarjátok azt, amit Én, Jézus, a ti boldogságotok 

érdekében felvázolok nektek. Nem, mert Mennyország csak ott lehetséges, 

ahol MINDENKI Isten akarata szerint él! Ez a Földön soha nem fog teljesen 

mindenki számára megvalósulni! De a lényeg, vagyis az, hogy szíved békéjét 

Bennem megtaláld, ez nem függhet körülményeidtől, tehát férjedtől sem! 

 Férjeddel való kapcsolatod nyilván kettőtökön múlik. De szíved békéje 

csak tőled függ. Vagyis a Velem való kapcsolatodtól! Én, Jézus, már igazol-

tam azt, hogy mennyire szeretlek. Azt az életemet, amit odaadhattam, odaad-

tam, feláldoztam érted! Én, Jézus, mint ember és mint Isten, elmentem érted 

addig a határig, ameddig egyáltalán elmehettem érted. Most már neked kell 

lépned, lépkedned! Azért mondom, hogy lépkedned, mert itt nem egyetlen 

lépésről van szó, hanem egy mindennapra szóló feladat felvállalásáról. E fel-

adat pedig az, hogy valamiképpen állapotszerű kapcsolatban legyünk, marad-

junk egymással. Ez  pedig gyakori "pályamódosítás" nélkül nem megy! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2994. 

Kérdező: MI AZ EMBERI TISZTESSÉG? 

 1. Az emberi tisztesség nem függhet Isten lététől.  

 2. Az élet értelmét az alkotó munkában látom. 

 3. Párommal nem találjuk meg a kellő harmóniát. 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Bizonyára jól teszed, ha nem hiszel abban a torz istenképben, ame-

lyet magadban hordozol. Azt viszont, hogy mit értesz tisztesség alatt, jó len-

ne, ha meg tudnád fogalmazni.  

 A tisztesség, mint erkölcsi kategória, minden ember életében döntő 

szempont. Az állatnak nincs erkölcsi élete, ezért a faj- és önfenntartási ösz-

tönén belül képes csak élni. A kutya a leggonoszabb emberhez is hűséges, ha 

az a gazdája, és a legjobb embert is megmarja, ha ösztöne erre ösztönzi. 

 Ha az ember nem más, mint egy higiénikus istállóban kitenyésztett mi-

nőségi állat, akkor nagyon természetes, hogy nem erkölcsi lény, tehát azt kell 

tennie, amit az ösztöne diktál. Értelmét ennek kell alávetnie! Számára ez a 

"tisztességes"! 

 2. Ne általánosíts! Legfeljebb azt mondhatod, hogy te a saját életed ér-

telmét az alkotó munkádban látod. De ez csak rád vonatkozhat, mert azokat a 

szellemi, testi fogyatékosokat, gyermekeket vagy öregeket, akik képtelenek 

alkotó munkát végezni, ha általánosítasz, meg kellene ölnöd, mert életük ér-

telmetlen, sőt káros az alkotó munkát végzők szemében! 

 Maradok a "kutya" hasonlatnál. Van kóbor kutya, amelynek nincs gaz-

dája, és van olyan kutya, amelynek van gazdája. A kóbor kutya oda megy és 

azt csinál, amit éppen pillanatnyilag ösztönei diktálnak. Azt a kutyát, amely-

nek van gazdája, feltétlenül meghatározza a gazdája léte. A kóbor kutya 

mindenki kutyája. Mindenki dobhat eléje valami koncot vagy ott rúghat bele, 

ahol éppen akar. A gazdával rendelkező kutya a gazdájától védett kutya. 

 Ha egy ember azt éli meg, hogy nincs gazdája, illetve azt, hogy min-

denki a gazdája, család, munkahely, baráti kör, tehát a körülmények, annak 

élete feltétlenül kóbor kutya élet lesz. Koncot is fognak eléje dobni, és rúgni 

is fognak bele ott, ahol talán a legkevésbé várja. 

 Ha te kóbor kutyának degradálod magad, akkor eleve mondj le a bol-

dogságról, mert a boldogság minden ember, minden szellemi lény számára a 

jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Tehát már eleve lemondott a bol-

dogságáról az, aki nem az örök értékek keresésében, hanem mulandó dol-

gokkal való elfoglaltságában látja élete értelmét. 

 3. Ember embert nem boldogíthat. Nem erre van kitalálva, nem erre 

van összeszerkesztve! Ember embernek gazdája soha nem lehet! Még önma-

gának sem!, hát még másnak! Még önmagatokat sem tudjátok kézben tartani! 

Nem kell más, csak egy kis betegség, hogy ezt megtapasztaljátok! Hogyan 

akarhatnátok hát másokat kézben tartani?! 

 Bizonyára hallottál már Rólam, Jézusról! Én, Jézus, azért jöttem közé-

tek, azért mondtam és éltem elétek egy tökéletes emberi életet, hogy elfogad-
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játok Gazdátoknak azt, aki az Én Gazdám, és minden ember Gazdája akar 

lenni.  

 Ne csak létét fogadjátok el Teremtőtöknek! Velem foglalkozva jussa-

tok olyan önismeretre, amely egyben szinkronban van a helyes istenismeret-

tel is, s így váljék ez az Általam elmondott, megélt, nektek bemutatott meny-

nyei Atya (János 14;9) abszolút ELSŐVÉ életetekben. Akinek életében Isten 

nem abszolút első, ott nincs is, nem is lehet jelen boldogító módon annak el-

lenére, hogy minden szellemi lényben így van jelen. Azért nem lehet így je-

len annak ellenére, hogy így van jelen, mert az illető nem nyitott erre a bol-

dogító módon jelenlévő Istenre. Objektíve tehát benned is jelen vagyok bol-

dogító módon, de szubjektíve e jelenlétem a te Irányomban vállalt nyitottsá-

godtól függ. Te Nélkülem képtelen vagy boldoggá válni, vagyis képtelen 

vagy örök értékeket biztosítani magad számára. Én, Jézus, nélküled, a te nyi-

tottságod nélkül, képtelen vagyok téged boldoggá tenni. 

 Amíg valaki az első gombot nem jól gombolja be, addig a többi sem 

kerülhet megfelelő helyre. Az első gomb pedig az Istennel történő élő kap-

csolat! Minden más kapcsolat, így a házastársi kapcsolat is, csak ennek függ-

vényében kezelhető! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

2995. 

Kérdező: MEGVÁLTOZTAM BETEGSÉGEM ALATT! 

 Betegségemből kigyógyulva nagyon megváltoztam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azokat a betegségeket, amelyek hatására valaki megváltozik, nagy ke-

gyelemként fogadjátok el, mert amíg valaki úgy gondolja, hogy nincs semmi 

baja, addig szokott a legnagyobb bajban lenni, vagyis, addig nem gondol 

komolyan a földi élet mulandóságára, s nem törekszik örök kincseket szerez-

ni magának. 

 Adj hálát azért, hogy sikerült más szemléletre jutnod, mint amilyen 

volt ez betegséged előtt! Igen! A körülöttetek lévő világ tele van önzéssel és 

felelőtlenséggel. Minden ember ezzel születik a Földre, s mindenkinek az 

lenne a legfontosabb feladata, hogy ezt felismerve más szemléletre jusson. 

 Az ne zavarjon - bár természetes, hogy fáj, mert Nekem, a te Jézusod-

nak, is fáj -, ha önzést és felelőtlenséget látsz magad körül. Inkább annak 

örülj, hogy te már tisztábban látsz, mint azok, akik nem értenek egyet veled. 

Te ne akarj másokat megváltoztatni, hisz magadat sem te, hanem a betegsé-

ged hatása változtatott meg! Örülj, hogy ez sikerült. 
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 Feltétlenül arra kell törekedned, hogy növekedj a szeretetben. Ez pedig 

akkor valós, ha nemcsak azokat szereted, akik téged szeretnek, hanem azokat 

is, akik nem jó szemmel néznek rád. 

 Kell, hogy te a boldog Isten boldog gyermeke légy! Amint Istent sem 

az boldogítja, hogy szeretik vagy sem, hanem az, hogy Isten mindenkit sze-

ret, úgy téged sem boldogíthat más, csak a benned boldogító módon jelenlé-

vő Isten! 

 Ha valóban megváltoztál, akkor csak abban az irányban változhattál 

meg, hogy a boldog Istennek boldog gyermeke lettél. Igen, mert senki sem 

születik így, hanem azzal a ferde törekvéssel, hogy nem akkor jó neki, ha 

szeret, hanem akkor, ha őt szeretik! 

 Az is természetes, hogy vágyódsz szeretetet kapni. Hidd el, hogy erről 

Én, Jézus, feltétlenül gondoskodom, ha valóban megváltoztál. 

 Bizonyos élethelyzetekben azért nem lehet rossz irányban változni, 

mert mindenkinek rossz irányban indult el a földi élete. Ha azt látod, hogy 

egy jó emberből rossz lett, akkor nem változás, hanem visszaváltozás történt 

életében egy előző magatartásához. 

 Hidd el, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha akkor is örülni tud-

nál Nekem, a te Jézusodnak, amikor elfordulnak tőled az emberek! Tőlem, a 

te Jézusodtól, is sokszor és sokan elfordultak, de Én akkor is jót akartam, te-

hát szerettem mindenkit, és hálát adtam Atyámnak, aki fölkelti Napját jókra, 

rosszakra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek egyaránt (Máté 5;45). 

  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

2996. 

Kérdező: EGY AKAROK LENNI JÉZUSSAL A SZENVEDÉSÉBEN IS! 

 Szeretnék részesülni Jézus szenvedésének jeleiben! 

HANG: "Drága Gyermekem, Kedves Barátom! 

 Természetesnek tartom, hogy nem gondoltad, mert nem is gondolhat-

tad végig, mit is jelentene az környezetednek, mit is jelentene az mások szá-

mára, amit te – szíved szeretetére hallgatva - kérsz. 

 Tudnod kell, hogy amikor Én, a te Jézusod, valami külső jellel is meg-

jelölöm enyéimet, akkor ezt mindig olyankor teszem, amikor a NAGY 

EGÉSZ, tehát az összemberiség javát tudom szolgálni ezzel. Még soha sen-

kinek nem adtam stigmákat azért, mert valaki ezt kérte! Inkább ennek fordí-

tottja történt! Én, Jézus, voltam az, aki kértem szeretettel egyesektől, hogy 

vállalják fel az ilyen adományomat is. Így tettem Sükösd községben is, ahol 
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az egyik leányomat kértem fel arra, hogy élje át látványos módon az Én ke-

resztutamat. 

 Azt megígérhetem, hogy lelki szenvedéseimben részesíteni foglak. Ezt 

a te és tieid lelki fejlődése érdekében teszem. De ne félj! Erőmet is mindig 

meg fogom osztani veled! Az Én erőm, a te erőd, bármi is történjék veled! 

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak  

                                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

2997. 

Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK A BIBLIÁBAN 

 Pál leveleiben súlyos ellentmondásokat találok! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Én, Jézus, nagyon örülök, hogy figyelmesen olvasod a Bibliát. Így 

könnyen belátod, hogy a Bibliában rangsorolni kell, mert aki nem rangsorol, 

az képes mindent kiolvasni belőle, meg az ellenkezőjét is! 

 Pál, amikor isteni sugallatra írt, akkor önmagából is, korának hagyo-

mányaiból is belevitt írásaiba olyan gondolatokat is, amelyeket nem lehet 

szinkronba hozni Velem, Jézussal! Sok ilyennel találkozhatsz a páli levelek-

ben! 

 Aki nem rangsorol a Bibliában, az könnyen játékszerévé válhat a vallá-

sosság ördögének. Ez a legördögibb ördögök egyike! Ez idézte elő az első 

testvérgyilkosságot is, amelyben "oltárvita" okán Káin megölte Ábelt. Szinte 

minden felekezet a Bibliára hivatkozva öli, gyilkolja, gyalázza a másikat! A 

vallásháborúk a legkegyetlenebb háborúk szoktak lenni! Ne csodálkozz hát, 

ha ellentmondást találsz azokban a bibliai írásokban, amelyek nem az Én, a 

te Jézusod szájából hangzottak el! 

 Tanácsom az, hogy az ellentétes helyek közül ahhoz igyekezz tartani 

magadat, amely lelkiismereted szerint nem sérti a szeretetet, tehát nem sze-

mélyválogató! Fontos tanácsom az, hogy az evangéliumokban és az Aposto-

lok cselekedeteiben olvasható, tehát az Én, a te Jézusod által megfogalmazott 

mondatokhoz mérd a Biblia többi részét. Így meg fogod tudni állapítani, 

hogy mi az, ami Istentől sugalmazott, és mi az, amit a szent író, mint sajátját 

vitt bele az írásába. Egyetlen szent író sem volt bábu a sugalmazó Szentlélek 

kezében! 

                             Megáldalak továbbra is az  

                                      ÉRTELEM LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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2998. 

Kérdező: JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ? 

 Áldozhatok-e úgy, hogy nem lépek ki a református egyházból? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: IGEN! Igen, ha hi-

szed azt, hogy Én, a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban 

a kicsiny ostyában, kenyérben. Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod 

emelni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, úgy rajtad keresztül táp-

láljam mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz. 

 Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők en-

gedélyt adnak arra, hogy a szívetekre, az Általam irányított szívetekre hall-

gassatok, akkor sohanapjáig várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, 

Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját pillanatnyi érdekük. Ezek az urak 

a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is várhatná-

tok tőlük?! 

 Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól, függnek, 

hanem egyházi elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló embe-

rek, nem adhatnak más információt, mint amit uraiktól kaptak. Ezek nem ér-

tettek meg semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegy-

zett föl a szent író. Emelkedj föléje az ilyen információknak! 

           Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

  2999. 

Kérdező: NAGYON SZOMORÚ VAGYOK! 

 Vigasztalásra vágyom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, is vigasztalásra vágyom! Úgy tűnik, hogy azonos a sorsunk! 

Részemről ez a sors - bizonyos értelemben - nem volt nyerő soha, míg része-

tekről ez a legnyerőbb nyerő sors!  

 Mária-Magdolna tudta, hogy Engem, a te Jézusodat, nem foglalhat le 

magának, s te is azt éled most meg, hogy nincs, aki lefoglalna magának té-

ged. Nincs, mert te is Hozzám, Jézushoz, tartozol, és tudod, hogy csak azok-

kal tudsz egy húron pendülni, aki egy húron akarnak pendülni Velem, a te 

Jézusoddal. Így magányosnak éled meg életedet, amint Én, Jézus, is ennek 

éltem meg földi életemet! De így győztem le a VILÁGOT! Így vagy képes 

Általam, Velem és Bennem legyőzni azt a világot, amelyben annyi értetlen-

séget és annyi értelmetlenséget látsz magad körül.  
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 Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Feltétlenül fontos, hogy ezt elég-

nek tartsd a magad számára. 

 Hidd el, hogy a te Jézusod elég bölcs és erős ahhoz, hogy jó szándékú 

szívednek mindig megadjam azt, amire, akire szükséged van! Hidd el, hogy 

Én, a te Jézusod, nemcsak tudok rólad, hanem mindent megteszek érted! 

Mindent, ami az örökkévalóságban is érték lesz számodra. Én, Jézus, nem 

akárhogyan szeretlek téged! A földi lét szűk keret ahhoz, hogy ezt az irántad 

való szerelmemet át tudjam adni neked! Ehhez egy örökkévalóság kell! Ez 

vár reád! Higgy ebben! Bízz jobban abban, hogy mérhetetlenül többet érsz 

Számomra a verebeknél, akikről azt mondotta Atyám, hogy egy sem esik le 

az Ő tudta nélkül! Bízzál abban, hogy te valóban a Győztes oldalán állsz! 

Bízzál abban, hogy mindent megadok neked, amire szükséged van! Többet 

meg minek is kívánhatnál? 

 Amikor majd színről színre fogunk találkozni - s az már nincs nagyon 

messze, s Én, Jézus, már alig várom -, akkor majd látni fogod, és megérted, 

hogy mennyire érdemes volt Engem választanod a földi életedben! Amíg ez 

el nem jön, addig hitedre vagyok utalva! 

             Kimondhatatlanul szeretlek, és  megáldalak az 

                            ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

 3000. 

Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL 

 1. Túlontúl óvatosnak érzem magam. 

 2. Szeretném, ha nem megkötözöttség lenne kapcsolatom! 

 3. Érdekel, vonz az asztrológia. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az okosság és az óvatosság mindig fontos eszközök arra, hogy a 

Földön a mindenkori JELEN  életet bölcsen tudjátok felhasználni! Ezért ma-

radj is óvatos! Csak olyan emberekkel szemben nyílj ki, akik Velem, a te Jé-

zusoddal, kapcsolatban is nyitottak, és csak annyira, amennyire ők is nyitot-

tak Felém! Kérd naponta a bölcsesség lelkét, hogy el tudd dönteni, mikor és 

hogyan kell szólnod Velem kapcsolatban. 

 2. A megkötözöttségnek mindenkor jele az, hogy nem az értelemre, 

hanem az érzelemre helyeződik át a hangsúly. Amíg az értelmet követi az ér-

zelem, addig nincs baj. De ha megfordul a sorrend, abból komoly bajok 

származhatnak. A szív szerepe nagyon fontos életetekben, de nem szabad 

engednetek, hogy vezérmotívum legyen. Az szeret helyesen, aki szeretetének 

irányát értelemmel is alá tudja támasztani. 
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 A benső szabadság biztosítása nem megy "magától" Mindenkinek, aki 

a Földre születik, meg kell harcolnia azt a "szabadságharcát", amely biztosít-

ja a Szentlélek számára a megfelelő életteret (2Kor 3;17). 

 3. Okos dolog az asztrológiával foglalkozni, de ezt sem szabad eléje 

helyezni a lényegnek. A lényeg: a Velem, Jézussal, való foglalkozás! Ha va-

laki ezt szem előtt tartja, annak számára jó eszköz lehet az asztrológia is arra, 

hogy jobb önismeretre, jobb emberismeretre jusson. De a legfontosabb min-

denkor a négy evangélium és az Apostolok Cselekedetiben azok a részek, 

amelyekben Én, Jézus, szólok hozzátok. Erre kell tenned a hangsúlyt! Ha 

nem ezt teszed, akkor fölöslegesen dobod ki a pénzed ilyen tanfolyamokra. 

Ha ez teszed, akkor a mindenkori bölcsesség - ezért mondtam, hogy ezt na-

ponta kérned kell - el fog irányítani abban, hogy mire és mennyi pénzt adj ki. 

 Az egészen biztos, hogy asztrológia nélkül is képes vagyok bárkit eljut-

tatni olyan isten- és emberismeretre, amilyenre szüksége van. Ennek ellenére, 

megfelelő vértezettség mellett, nem ellenzem az asztrológiával való foglal-

kozást sem. 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3001. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Megérezte-e fiam a korai halálát? 

 2. Mit tehetek itt hagyott,  kétségbeesett szerelmével? 

 3. Volt-e már közös életünk vele? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Semmiképpen sem volt tudatos fiadban az ő korai halála. Ha tudatos 

lett volna, akkor ő tudatosan jobban készült volna erre! De ő nem ezt tette. 

Az, amit te ilyen megérzésnek olvasol ki magatartására visszagondolva, ren-

delkezik némi alappal, de ez csupán ösztönszerű volt nála, és nem tudatos. 

 2. Az imádságon kívül nem tehetsz semmit fiad itt maradt szerelméért. 

Megtérni nem tud senki más helyett. Imáid is csak akkor lehetnek hatéko-

nyak számára, ha jóhiszeműen van tévedésben. Ha nem akar megtérni, akkor 

még sok szenvedést kell átélnie ahhoz, hogy rádöbbenjen a földi élete értel-

mére! 

 3. E harmadik kérdésedre csak olyan választ tudok adni, ami ellent-

mondásos. Mondhatom azt, hogy IGEN, mert minden szellemi lénynek volt 

már kapcsolata minden szellemi lénnyel. Mondhatom azt, hogy NEM, mert 

egyetlen szellemi lényt sem határozhat meg döntően az, hogy melyik szelle-

mi lénnyel és hogyan volt már kapcsolata. 
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 Mindenki életében a lényeg, a döntő, a meghatározó az, hogy Istennel, 

Velem, Jézussal, milyen kapcsolatot akar kiépíteni. Ez érvényes rád, érvé-

nyes az említett személyre, és érvényes minden szellemi lényre. A bennetek 

boldogító módon jelenlévő Isten valósága újra és újra azt az igazságot húzza 

alá, amely így hangzik: mindig belülről kifelé, és soha sem kívülről befelé ta-

lálható meg a boldogságra teremtett ember boldogsága! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3002. 

Kérdező: ÓRIÁSI VESZTESÉG ÉRT BENNÜNKET! 

 Egyetlen kislányunkat elveszítettük! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Csak az IGAZSÁG szabadít meg benneteket is minden olyan valóság-

nak vélt gondolattól, amely rombol, elkeserít és kétségbe ejt. Most erről az 

IGAZSÁGRÓL fogok beszélni neked. 

 Kislányotokat nem veszítettétek el! Isten képére teremtett szellemi lény 

nem tárgy, amit lehet birtokolni, amit lehet elveszíteni. Kislányotok Isten ké-

pére teremtett szellemi lény! Tehát sem nem birtokolható, sem el nem ve-

szíthető. A mulandó földi élet árjában a személyi kapcsolatok végleges meg-

szűnése képtelenség! Igen, mert a Szentlélek a kapcsolatok lelke, s a Szentlé-

leknél nagyobb erő nem létezhet a világon. Még azok a személyi kapcsolatok 

is, amelyeket tudatosan akartok megsemmisíteni, 'valamikor' életre kelnek! 

Szó sem lehet tehát arról, hogy kislányotokat elveszítettétek volna! 

 Csak a mulandóságban gondolkodni az örökkévalóságra teremtett em-

bernek olyan, mint amikor egy vonaton utazó kitörli tudatából azt, hogy uta-

zik! Az ilyen ember értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy útitársai szépen, 

sorjában leszállnak mellőle. Ettől ugyan kétségbe eshet, de ennek nem az az 

oka, hogy leszálltak társai, hanem az, hogy kitörölte tudatából, nem ápolta 

tudatában azt a tényt, hogy úton van, s majd neki is le kell szállnia, ha akarja, 

ha nem. 

 Az IGAZSÁG az, hogy mindenki jól jár, aki átlépi az örökkévalóság 

küszöbét! Ti a Földön hozzászoktatok ahhoz, hogy pontosan fordítva gon-

dolkodjatok, mint kéne. Ti örültök, amikor valaki a Földre születik, és sírtok, 

amikor az illető az örökkévalóságba költözik. Sokkal értelmesebb lenne, ha 

fordítva cselekednétek. Inkább akkor kellene sírnotok, amikor valaki meg-

születik itt, a földi pokolban, és örömmel kellene megköszönnötök, ha azt 

tapasztaljátok, hogy az, akivel a szeretet kapcsol össze benneteket, célba ér-

kezett! 
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 Drága Gyermekem! A HIT az önzetlen SZERETET szeme! Ez a HIT 

nem valami különleges adománya az Istennek, hanem a normális emberi 

természethez épp úgy hozzátartozik, mint az ép testhez a szem. Ha nem így 

lenne, akkor Én, Jézus, aki a te Jézusod is vagyok, nem dorgálhattam volna 

tanítványaimat olyankor, amikor kishitűségüket tapasztaltam. 

 Végezetül IGAZSÁG az is, hogy a te kislányod nem volt soha a te kis-

lányod! Mindig a mennyei Atya kislánya volt, és az ma is! Te csupán egy rö-

vid időre kaptad saját lelked érdekében őt! Azzal, hogy ő elment, ez szintén a 

te lelked érdekét kell hogy szolgálja. Igen, mert az istenszeretőknek minden a 

javára válik. Hidd el hát, hogy te lelked mélyén istenszerető vagy! 

                 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3003. 

Kérdező: HOGYAN KELL JÓL IMÁDKOZNI? 

 1. Lehet imádkozni szent Antal vagy Kaszap István imái szerint? 

 2. Milyen imaformában hallgat meg engem az Isten? 

 3. Fáj, hogy pusztul a világ! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli úgy, hogy ezzel pozitív 

módon fejezi ki meggyőződését Istennel való kapcsolatáról. 

 Teljesen mindegy, hogy milyen szavakkal fordulsz Istenhez! A fontos 

az, hogy szavaidat a szeretet, a hála, a dicsőítés, a kérés vagy egyéb olyan 

szándék irányítsa, amelyben elismered, kifejezed Isten iránti elkötelezettsé-

gedet. 

 Azok az imák is, amelyek másokban törtek fel Isten felé, nagyon al-

kalmasak arra, hogy a te szívedet, a te lelkedet is Istenhez emeljék. De fon-

tosnak érzem, mégpedig saját lelki fejlődésed érdekében érzem fontosnak 

azt, hogy saját szavaiddal is fordulj Istenhez vagy Hozzám, Jézushoz, mert 

az ilyen ima tudja a legszemélyesebb, legbensőségesebb kapcsolatot létre-

hozni és ápolni benned Isten iránt. 

 2. Nincs meg nem hallgatott ima! Csupán arról lehet szó, hogy aki sú-

lyos szeretetlenségeket cipel a lelkén, annak elsősorban e szeretetlenségek 

megszüntetéséért kell imádkoznia, hogy meghallgatásra találjon. A másik fi-

gyelemre méltó szempont pedig az, hogy a kérő imának teljesítése Isten ré-

széről csak akkor valósulhat meg, ha e kérő ima az imádkozó lelki fejlődését 

előmozdítja. Mind az anyagi javakban való gazdagodást, mind a testi egész-

ség helyreállítását Isten csak abban az esetben teljesíti, ha ezek nemcsak a 

földi, de az örök értékek elérését is elősegítik. 
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 3. A világ, amelyben a Földön éltek, mindenképpen pusztulásra ítélt vi-

lág. Ami mulandó, az feltétlenül elmúlik. Ti, emberek, hordoztok magatok-

ban olyan képességet, amelyet erkölcsi képességnek neveztek. Minden em-

bernek arra kellene törekednie, hogy erkölcsi értékeket, tehát olyan kincseket 

szerezzetek magatoknak, amelyek a szeretet gyümölcsei, mert ezeket a halál 

sem veheti el tőletek. Aki nem ezt tartja a legfontosabbnak, aki elsősorban 

nem erre törekszik, az olyan pótcselekvésekkel tölti el idejét, amellyel  nem 

örömére, hanem bánatára fog szembesülni a halála óráján. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3004. 

Kérdező: ÁLTALÁBAN NYUGTALAN VAGYOK 

 Csak rövid ideig találom meg szívem nyugalmát. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket az „első gomb” megfelelő 

módon történő begombolására! 

 Persze ez az „első gomb” különböző személyeknél különböző módon 

jelenik meg.  

 Nálad minden problémád főgyökere az, hogy nem tudtad, nem akartad 

még eddig elfogadni azt, hogy te kizárólag és egyedül csak magadért felelsz! 

Nem tudod, nem akarod tudomásul venni azt, hogy senki nem képes - még az 

Isten sem! - senkit jóvá, kiegyensúlyozottá, tehát boldoggá nevelni, mindenki 

csak önmagát; és senki nem képes - még maga a Sátán sem! - senkit iszákos-

sá, drogossá, tolvajjá, gyilkossá, tehát gonosszá tenni, mindenki csak önma-

gát! 

 Mindaddig, amíg nem fogadod el, hogy csak magadért felelsz, és senki 

másért, mindaddig, amíg nem fogadod el, hogy az istenszeretőknek minden a  

javára válik, mindaddig, amíg úgy gondolod, hogy tőled függ bárkinek is 

boldogsága vagy boldogtalansága, addig olyan hiúsági komplexus hálójában 

vergődsz, amelyből csak magadat tudod kiszabadítani úgy, hogy széttéped 

ezt a hálót, vagyis tudomásul veszed, el kell kezdened feladatokban gondol-

kodni. Tehát itt is belülről kell elindulni! 

 Ezt azáltal éred el, ha arra teszed a hangsúlyt, amit reggeltől estig leg-

jobb belátásod szerint tenned kell, tudván tudva, hogy lelked békéje ettől 

függ! Tudván tudva, hogy semmi mást nem kell tenned, csak azt, amire ké-

pes vagy! Ha ehhez még „áldásként” azt is hozzáveszed, hogy amit tenned 

kell, azt Értem, a te Jézusodért, kell megtenned, akkor már a Földön is a 

Mennyországot hordod magadban.  
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 Nem szabad bedőlnöd annak az ördögi trükknek, amely azt akarja 

megetetni veled, hogy mások miattad mehetnek tönkre, illetve a te viselkedé-

sed hatására mások megtalálhatják lelkük békéjét. Nem! A te viselkedésed 

hatására csak te mehetsz tönkre, illetve csak saját békédet biztosíthatod! Aki 

nem istenszerető, azt az Isten sem képes istenszeretővé tenni, és aki istensze-

rető, azt a Sátán sem képes Istent nem szeretővé tenni! Tehát soha, senkitől 

nem függhet mások boldogsága! 

 Ne gondold, hogy ez nehéz! Sokkal könnyebb szembesülni az igazság-

gal, mint menekülni előle (Máté 11;28-29)! Valójában nem is lehet végleg 

elmenekülni előle. Csupán arról lehet szó, hogy hamarosan, vagy később, sok 

keserves tapasztalat árán vállalja valaki menekülés helyett a szembesülést. 

De a szembesülés előbb-utóbb kikerülhetetlen! Minél előbb, annál jobb! Első 

lépésben tehát nem magadra kell vállalnod valamit, hanem le kell oldanod 

magadról valamit. Nálad ez a valami, amit le kell oldanod magadról, az, 

hogy nem felelsz másokért! 

 Oly kevés, amit kérek tőletek, amit kérek tőled! Az egész csupán any-

nyi, hogy hidd el: benned élek, és érted élek benned! Isten azért teremtett 

boldogságra téged is, mert vállalta, vállaltuk, hogy megmásíthatatlanul, tehát 

véglegesen, boldogító módon élünk benned! De ezt meglátnod neked kell! 

Ezt akkor hiszed el, ha törekszel meglátni és megfogalmazni magadban min-

dig azt, ami téged épít, buzdít és vigasztal! Ez a párbeszédima, ez a pozitív 

gondolkodás, ez a gondolkodás-átalakításnak a felvállalása. Boldogságod-

nak, benső békéd megtalálásának és biztosításának ez az ára! 

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3005. 

Kérdező: NEM KAPTAM VALLÁSOS NEVELÉST 

 1. Nem voltam elsőáldozó, sem bérmálkozó. 

 2. Nagyon rám telepednek szeretteim. 

 3. Sorsdöntő-e számomra az, akivel találkoztam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

  1. Az nem probléma, hogy nem voltál még elsőáldozó. Az Én, a te Jé-

zusod tanítványai sem voltak elsőáldozók mindaddig, amíg azt jónak nem 

láttam. Emiatt tehát ne légy gondban. 

 2. Nagyon okosan látod, hogy szeretteid nem úgy szeretnek téged, mint 

Én, Jézus! Jól látod, hogy pontosan azt a szabadságot akarják benned tönkre-

tenni, amely a Szentlélek működési élettere benned (2Kor 3;17)! Az nem le-

het vitás számodra, hogy meg kell harcolnod azt a szabadságharcot, amely 
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szükséges a szíved békéjének biztosítására. A probléma csak az lehet, hogy 

hogyan kell e harcot harcolnod! 

 Azokkal szemben, akik bármilyen jó szándékúak is, de le akarnak 

igázni, nagyon okosnak és nagyon óvatosnak kell lenned! Nyílt harcot csak 

akkor vállalj, ha a finom stílus nem vezet eredményre. De soha nem szabad 

feladnod azt a harcot, amelyet benső szabadságodért, szíved békéjéért foly-

tatsz! Ne feledd: Te, Nekem, EGYETLENEM vagy! 

 3. Sorsdöntővé nem Isten teszi találkozásaitokat.  Aki egy találkozást 

azzá alakít, annak olyan lesz. Aki nem alakítja sorsdöntővé, annak nem lesz 

olyan! Nagyon fontos, hogy ne engedd e téren a szívedet az értelmed elé he-

lyezni. Erkölcsileg felelős döntést, tehát olyan döntést, amelyet boldogságo-

tok érdekében kell meghoznotok, soha nem szabad a "szívre" hallgatva meg-

hoznotok, sem neked, sem másnak!  

 Sajnos, amikor a szülők boldoggá akarják nevelni gyermeküket, többet 

ártanak vele, mint használnak. Így van mindenki egyénileg is. Aki úgy gon-

dolja, hogy ő boldoggá tehet mást, illetve más boldoggá teheti őt, az a szívé-

re hallgat, s szinte törvényszerű a csalódás bekövetkezése! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3006. 

Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG 

 1. Hogyan találhatom meg az Istenhez vezető utat? 

 2. Mikor találom meg igazi társamat? 

 3. Hol tartok a karmikus „adósságaim” terén? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Úgy is kérdezhetted volna, hogy hogyan találsz Rám, Jézusra. Igen, 

mert Én vagyok az ÚT (János 14;6)! Engem az talál meg, aki addig keres, 

amíg értelmét megnyugtató választ nem talál a benne felmerülő kérdéseire. 

Nem vagyok tehát levegőben repülő sült galamb, hogy csak ki kelljen nyitnia 

a száját annak, aki Rám akar találni, s máris "bekaphat". Én, Jézus, az az 

IGAZGYÖNGY vagyok, akit ha megtalál valaki, akkor az mindenek fölé, 

mindenek elé helyez az életében. Rám találni nem lehet úgy, mint egy főnye-

reményre, melynek megnyerése szerencse dolga. Rám találni nem szerencse 

dolga, hanem törekvés arra, hogy értelmes életet éljen valaki. 

 Aki szíve őszinte szándékával vállalja, hogy soha nem akar ártani sen-

kinek, hogy mindig meg akar bocsátani mindenkinek, hogy segíteni akar ott 

és annak, ahol és aki ezt neki lehetővé teszi, az már ÚT-ként Rám talált. En-

nek természetes következménye lesz az élményszerű Rám-találás is! 
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 2. Meg kell mondanom neked, hogy úgynevezett IGAZI társ nincs! Ha 

valaki valóban komolyan vesz Engem, a te Jézusodat, akkor feltétlenül bíz-

hat abban, hogy a Szentlélek, aki a kapcsolatok lelke, össze fogja hozni az 

Engem szeretőt azzal, aki szíve békéjét erősíteni fogja, mert azt, aki valóban 

szeret Engem, Atyám is szeretni fogja, és mindent megteszünk, amit csak 

egy Isten megtehet azért, hogy boldog legyen az, aki boldogságra teremtő-

dött! Nincs ilyen, meg olyan boldogság! Boldogság csak egyféle van. Bó-

dultság az mérhetetlen sok van! Szívbékét, tehát boldogságot ember ember-

nek nem adhat. Csak bódultságot! 

 3. Úgy is kérdezhetted volna, hogy hol tartasz a gondolkodás-átalakítás 

terén. Sorsvonalad görcseit tapasztalatból ismered. De ezeket nem elég is-

merni! Ahogy hálát tudsz adni e görcsökért, nem a bennük megtapasztalható 

rossz miatt, hanem azért, mert tudod, hogy a te mennyei Atyád mindent ja-

vadra tud fordítani, úgy lépkedsz előre karmikus adósságaid törlesztésében. 

                              Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

                               TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3007. 

Kérdező: HOGYAN LEHETNE ELVISELHETŐBB AZ ÉLETEM? 

 1. Munkahelyemmel kapcsolatban kérek tanácsot. 

 2. Van-e valami „rejtett” betegségem? 

 3. Nézésem bántja azt, akivel beszélek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel már messze túl vagy azon a dátumon, amelyet mint határidőt, 

meghatároztál leveledben válaszommal kapcsolatban, ezért most könnyebben 

meg tudom értetni Magamat veled. 

 Senki helyett nem vállalhatom fel azt a felelősséget, amelyet nektek 

kell felvállalnotok. Ez főleg a munkahelyen történt változásokra igaz! Min-

den munkahely, amelynek lényegéhez tartozik a földi életben fontos megél-

hetés, rátok van bízva! Én, Jézus, csak olyan kérdésekre tudok és akarok vá-

laszolni nektek a munkahellyel kapcsolatban is, amelyek döntésetek után me-

rültek fel, és szívetek békéjét érintik. Így hát, döntésed előtt neked kell lát-

nod, hogy mit és hogyan tudsz vállalni. E döntés elől nem térhetsz ki! Ezért 

vagy ember, ezért vagy erkölcsi lény! 

 2. Mindenki halálos betegséggel születik a Földre. Szinte minden be-

tegség pszichés eredetű, ezért a testen megjelenő tünetek arra akarják felhív-

ni figyelmeteket, hogy a lélek egészségi állapotára tegyetek nagyobb hang-
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súlyt. Nálad ez különösen így van, mivel az orvosi vizsgálat nem hozott 

megnyugtató diagnózist. Így nem nyújthat biztos terápiát, gyógymódot  sem! 

 Nem arról van szó, hogy mindenáron keress és találj olyan lelki sebe-

ket magadban, amelyeknek gyógyulásától testi gyógyulást is remélhetsz, ha-

nem arról, hogy nagyobb bizalommal igyekezz átélni Velem, a te Jézusoddal, 

való kapcsolatodat. Jobban tudatosítanod kell magadban, hogy Én, Jézus, 

nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 

 3. Ha valakit bánt a nézésed, az ne nézze a szemedet. Nem neked, ha-

nem neki kell változtatnia magán. Hidd el, hogy van, akit bánt, és van, akit 

nem bánt a nézésed. Ez többé-kevésbé mindenkinél így van. Ne a nézéseden 

akarj változtatni, hanem szereteted intenzitásán, benső szabadságod érdeké-

ben! Akarj változtatni megkötözöttségeiden! Gyermekeddel való megkötö-

zöttségeden is! Ez sokkal többet ér, mintha nézéseden akarnál változtatni! 

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak  

                                 SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3008. 

Kérdező: NAGY HIÁNYÉRZETEM VAN! 

 1. Miért vesztettem el a hangszerrel a kapcsolatomat? 

 2. Miért nem találok megfelelő társat földi életemben? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Te nem elvesztetted, hanem tudattalan vágyaidban kinőtted azt a 

szintet, amely a megtapasztalható képességed határát illeti. Vagyis, többre 

vágysz ma már, mint amire egyáltalán képes vagy, s méltatlannak érzed ma-

gadhoz, hogy eljátszadozz azon a szinten, amin vagy. A megfelelő zene 

'hallgatása' is képes betölteni benned azt az űrt, amely benső fejlődésed foly-

tán kialakult benned ahhoz viszonyítva, amire, mint zenész, képes vagy. 

 2. Ha akarnál, találnál társat, de nem „megfelelőt”! Valójában olyan 

társ nincs is, aki bárkinek is mindenben megfelelne. Nincs, mert minden pár-

kapcsolatnak az kellene hogy legyen a lényege, amit így nevezhetnék: Két 

ember tudatosan vállalt Szentlélek által irányított élete! Ha volna két ilyen 

szellemi lény, akkor számukra értelmetlen lett volna otthagyni a Mennyor-

szágot, és leszületni a Földre! Még Nekem, Jézusnak, és Anyámnak is voltak 

olyan súlyos vitáink, amelyek azt igazolták, hogy nem vagyunk egymásnak 

„megfelelőek”! 

 Amit egészen biztosan meg tudok ígérni, az az, hogyha legfőbb törek-

vésed az marad, hogy a Velem, a te Jézusoddal, való kapcsolatodat ápold, 

akkor ha erre szükséged lesz,  feltétlenül bele fogsz „sodródni” olyan pár-
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kapcsolatba, amely segíteni fog kapcsolatunk elmélyítésében. E téren a vára-

kozni tudásod komoly jele az Irántam való szeretetednek! 

          Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3009. 

Kérdező: SORSOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Születnek a Földre már előbbre újjászületettek? 

 2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át? 

 3. Hogyan és mit tanuljak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Születnek a Földre már előbbi életükben újjászületettek! Nem kelle-

ne nekik megszületniük, de Atyám kiválasztotta, felkérte őket - ezek a vá-

lasztottak -, és ők vállalták, hogy újra leszületnek. Ezek legtöbbje nem a 

Mennyországból, hanem az általatok „tisztítóhelynek” nevezett helyről jön-

nek a Földre. Te is ilyen vagy! 

 Ezek, ha döntést kell hozniuk, újra és újra tudatosan elfogadnak En-

gem, Jézust, Uruknak, Megszabadítójuknak. Számukra nem szükséges „ta-

pasztalatilag” átélni az újjászületés istenélményét, mivel ezt így már előző 

életükben átélték. Elég, ha meghatározott napot választanak maguknak ennek 

rendszeres megünneplésére. Akik még nem élték át előző életükben újjászü-

letésüket, és most vállalják, azok élményszerűen élik át jelen életükben az új-

jászületés istenélményét. 

 2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit csak újjászületettek 

élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A 

Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják 

a lélekkereszteltben azokat a feladatokat, amelyeket küldetésként konkrét 

formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi 

vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem 

újjászületés, sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül nem létezik! Csupán 

arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek 

meg ezek! 

 3. Ez utóbbi kérdésedre neked belülről kell megtalálnod a választ. 

Csak így tudom lelki előnyödre fordítani azt a felelősséget, amelyet Isten sem 

vehet át tőled! 

 Nagyon szeretlek! Örülök kérdéseidnek! Megáldalak a  

                          TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL! 

****************************************************** 
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3010. 

Kérdező: EGYÉNI FELELŐSSÉGRŐL 

 1. Vannak-e véletlenek, vagy minden meg van írva? 

 2. Mindenki a saját sorsának a kovácsa? 

 3. Milyen szerepe van az őrangyalnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Olyan értelemben vannak „véletlenek”, hogy a földi ember nem látja 

át egyszerre élete minden összetevőjének eredőjét, s így számára „véletlen-

nek” tűnnek bizonyos találkozások bizonyos eseményekkel, bizonyos szemé-

lyekkel. De olyan értelemben nincsenek véletlenek, hogy senkitől sem függő 

események láncolata találkozik össze.  

 Úgy nincs senkinek megírva a sorsa, amint egy térképen az utcák vona-

la. De az igaz, hogy mindenki saját maga (kivéve a kárhozottakat) választja 

ki azt a sorsvonalat, azt a térképet, amelynek területét be fogja járni saját tet-

szése szerint. Azt, hogy ki milyen sorsvonalat, milyen térképet választ magá-

nak, attól függ, hogy előző életében milyen önző, szeretetlen, homályos gó-

cokat engedett kifejlődni lelkében. Minden földi születésnek ugyanis az újjá-

születés, a  szentté válás a célja. Akinél ez megtörtént, annak már nem szük-

séges újra megszületnie! Nem szükséges, de megszülethet újra. Ilyenkor nem 

a szentté-váláson, hanem a szentté-tevésen van a hangsúly! 

 2. Igen. Mindenki a saját sorsának kovácsa. Ez nem jelenti azt, hogy 

valaki Isten nélkül jó kovácsa lehetne sorsának, hanem azt jelenti, hogy Isten 

mindenkinek rendelkezésére áll olyan mértékben, amilyen mértékben ezt 

szellemi teremtményei - mert szabad lények - lehetővé teszik Számára. 

 3. Az őrangyalok szerepe, amint a nevükben is benne van, olyan őrkö-

dés, amely védelmet nyújt mindenkinek arra, hogy saját hibáján kívül ne jut-

hasson lelkileg, testileg senki lehetetlen helyzetbe. 

 Azért fontos az őrangyallal való élő kapcsolat, mert aki kéri őrangyalá-

nak oltalmát, annak nagyobb intenzitással tudja ezt nyújtani, mint aki nem 

kéri. Azért tudja nagyobb intenzitással ezt nyújtani, mert már maga a kérés 

jobban felszítja a kérőben a hitet, reményt, s így az a szeretet, amely minden 

szellemi teremtményt összeköt, e hit, remény által jobban képes erőre kapni. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3011. 

Kérdező: MIKOR ÜNNEPELJÜNK? 

 1. A szombatot kell ünnepelni vagy a vasárnapot? 

 2. Miben kell megváltoznom? 
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 3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A mohamedánok a pénteket ünneplik. A zsidók és a szombatisták a 

szombatot, a keresztények a vasárnapot. Mindegyik meg tudja okolni, hogy 

miért ünnepli azt a napot, amelyet ünnepel. A lényeg, hogy a naptári hét 

egyik napját szenteljétek az Istennek. A KŐTÁBLA harmadik parancsa ezt 

kéri tőletek.  

 De ez önmagában nem elég! Nem ettől lesz valaki Isten előtt kedves! E 

parancs teljesítésére nem Istennek, hanem nektek van szükségetek. Szüksé-

getek van arra, hogy egy héten legalább egy nap tudjatok kilépni a hétköz-

napok robotjából, és tudjatok többet foglalkozni Velem, Jézussal, lelketekkel 

és a pihenéssel.  

 A lényeg nem a napnak névszerinti meghatározásán van. Nem attól le-

szel kedves Isten előtt, hogy ünnepelsz és mikor ünnepelsz, hanem attól, 

hogy mennyire éled meg, mennyire árasztod ki másokra szíved szeretetét! 

Aki bármely napnak megünneplésére teszi a hangsúlyt, az egészen biztos, 

hogy elmegy a lényeg mellett!  

 Engem, Jézust, is gyakran vádoltak azzal, hogy megszegem a zsidóknál 

törvényben előírt szombat megünneplését. Valóban megszegtem, valóban 

fontosabbnak tartottam a szeretet cselekedeteit, mint a szombat megülését! 

Ki is fejeztem ezekkel a szavakkal: "Az Emberfia ura a szombatnak is!" 

(Márk 2;27-28) 

 Tehát ha kereszténynek tudod magadat, akkor a te számodra a pihenő 

nap (szabbat = magyarul: szombat) a vasárnap! 

 2. Mindenben meg kell változtatnod a gondolkodásodat, ami a szíved 

békéjét veszélyezteti. 

 3. Őrangyalod feladata az, hogy mélyítse el benned azt a bizonyossá-

got, hogy van örök élet! Ezt annál jobban tudja megvalósítani, minél átéltebb 

Vele a kapcsolatod. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3012. 

Kérdező: CSALÁDUNK JELENÉRŐL, SAJÁT JÖVŐMRŐL 

 1. Rendel-e Jézus társat mellém? 

 2. Miért és meddig él családunk ilyen lehetetlenül? 

 3. Üzennek-e elhunyt szeretteim valamit? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Köszönöm, hogy Hozzám fordultál kérdéseiddel. Hozzám, a te Jézu-

sodhoz, aki nemcsak így, médiumomon keresztül, de közvetlenül is tudnék 

érintkezni veled, ha a HANG 1-ben részletesen elmondott párbeszédimával 

kezdenénk el beszélgetni egymással. 

 Nagyon természetes, hogy lehetőséget adok arra, ami szíved vágyát 

jobban Hozzám tudja irányítani. Ha ehhez egy társra van szükséged, akkor 

arra is lehetőséget adok neked!  

 Azt viszont tudnod kell, hogy ember embert képtelen boldoggá tenni! 

Minden szellemi lény, így az ember is, Istenre teremtett lény, s nyugtalan ma-

rad mindaddig szívetek, amíg ez az igazság nem foglalja el állapotszerűen 

életetekben a legelső helyet. Családodban is ennek hiányát szenveditek! 

 Kétségtelen, hogy párban vagy pár nélkül, de mindenképpen kemény 

szabadságharcot kell harcolnia annak, aki az Én, a te Jézusod Lelkének, sze-

retetének irányításához hű akar maradni (2Kor 3;17)! 

 2. Amíg azt várod, hogy mások körülötted megjavuljanak, addig a csa-

lódások sorozatának teszed ki magadat. Neked azt kell tudomásul venned, 

hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát körülményeidnek nem 

a megváltoztatása, hanem tükörként elfogadása teszi lehetővé azt, hogy át-

alakítsd gondolkodásodat.  

 Gondolkodás-átalakítás nélkül nincs életátalakítás! Ha nem oka, hanem 

elszenvedője vagy a családi veszekedéseknek, akkor te az Én sorsomból ré-

szesülsz, s ezt inkább vedd kitüntetésnek, mint büntetésnek, mivel Én, a te 

Jézusod, egy örökkévalóságon át részesíteni fogom békémben, örömömben, 

boldogságomban azokat, akik vállalták a Földön azt, hogy ártatlanul része-

sülnek szenvedékeny sorsomban. 

 Te ne megtéríteni akard környezetedet, hanem önzetlenül szeretni. 

Hidd el, hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 

 3. Elhunyt szeretteid drukkolnak érted! Jó sugallatokkal eddig is igye-

keztek segíteni neked, s amennyire erre engedélyt kapnak, továbbra is mellet-

ted állnak. De őrangyalodnak pontosan ez a feladata! Ő kimondhatatlanul 

jobban tud téged szeretni, mint volt hozzátartozóid! Kérd gyakran segítségét! 

Tudasd vele, hogy szereted őt, és vele indulj reggelenként utadra. 

 Őrangyalod nagyon örül, ha segíthet, hisz ezzel az egész teremtett vilá-

got tudja szebbé tenni. Azért kell kérned, mert nagyon tiszteli szabadságodat, 

és bizony, rád van szorulva, hogy segíthessen neked! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

****************************************************** 
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3013. 

Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL 

 Milyen gyakran kell gyónni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Római Katolikus Egyház előírja híveinek, hogy bűneit minden esz-

tendőben gyónja meg. Feltétlenül jó lélektani hatása van annak, ha valaki 

évente legalább egyszer hallja e szavakat egy erre felkent istenszolga szájá-

ból: "Én téged feloldozlak...!" 

 De ne kössétek össze a szentgyónást a szentáldozással. A kettő között 

még nagyobb különbség van, mint a mosakodás és az étkezés között. A kü-

lönbség olyan, mint a fürdés és az étkezés között. Nyilván nem kell mindig 

megfürödnie annak, aki étkezni akar! Gyónásra tehát csak akkor van szükség 

feltétlenül, amikor valaki azt éli meg, hogy egyedül képtelen megtisztítani 

magát. 

 Azt ajánlom tehát neked, hogy törekedj legalább évente egyszer gyón-

ni, de ha többször is igényled, akkor gyónj többször is. 

 Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki kedves Isten 

előtt (legfeljebb az emberek előtt). Isten, aki a szíveket nézi, tudja, hogy mi 

lakik az emberben. Minden őszinte bűnbánat csodálatos tisztítást tud végezni 

bennetek! De azért az, aki teheti, évente legalább egyszer végezze el a szent-

gyónását. 

 Itt meg kell még jegyeznem azt, hogy jelenleg országotokban gyakran 

több lelki fájdalommal jár a szentgyónás bizonyos személyi és egyéb okok 

miatt (értetlen, szeretetlen papok, lehetetlen körülmények, főleg időhiány, 

kapkodás miatt), mint örömmel, ezért legyetek okosak és óvatosak, körülte-

kintők, ha a szentgyónás által mélyülni akartok hitetekben. 

 Bármikor, ha Hozzám, a te Jézusodhoz, fordulsz, találkozhatsz azzal a 

szívbékével, amely Belőlem árad feléd! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3014. 

Kérdező: EGY SZÉP ÁLOMRÓL 

 1. Miért félek kérdezni? 

 2. Álmomban egy csupa fehér környezetben lobogót tartottam. 

 3. Nostradamus egyik idézetének magyarázatát kérem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Jogos a benned fellépő szorongás, tartózkodás olyankor, amikor kér-

dések merülnek fel benned. Jogos, mert ma sokan vannak közöttetek olya-
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nok, akik szívesen adnak lelki tanácsokat, holott a saját fejükben, szívükben 

sincs rend. Bizony jól meg kell nézned azt a lelki, szellemi táplálékot, amely-

lyel biztosítani akarod lelked fejlődését. Azt ajánlom, hogy inkább fülelj, 

mint kérdezz! Én, a te Jézusod, benned nagyon tudlak segíteni abban, hogy 

helyre tudd tenni a hallottakat. 

 2. Álmodnak pozitív tartalma az, hogy tudatalatti világod figyelmeztet! 

Arra figyelmeztet, hogy képviselned kell valamit. Mit kell képviselned? A 

felnőtté válást! 

 3. Az említett idézettel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy valóban 

nagy lelki változás előtt áll a világ, s e változás nem valósulhat meg benső 

megrendülések, igazi önmagatok felismerése nélkül. 

                  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3015. 

Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT! 

 Gyermekem sorsáért aggódom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Fiad azért nem akar beszélni veled, mert a magad akaratát akarod érvé-

nyesíteni rajta. Neked nincs jogod mások szabadságát korlátozni! Nekem, 

Jézusnak, sincs jogom ehhez! Te mégsem gondolhatod magadat Isten fölé. 

 Drága Gyermekem! Neked ne fiad miatt, hanem magad miatt legyen 

gondod! Saját szíved békéjét szerezd meg azáltal, hogy szabaddá akarsz vál-

ni fiadtól! Ezt soha nem fogod tudni elérni sem fiad, sem mások javításával! 

Én, Jézus, nem azt mondtam nektek, hogy alakítsátok át körülményeiteket, 

hanem azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)! 

 Hidd el, hogy amint Engem, Jézust, sem az tesz boldoggá vagy boldog-

talanná, hogy ki milyen, hanem az, hogy tele van a szívem szeretettel jók és 

rosszak iránt egyaránt, úgy ti sem lehettek boldogok vagy boldogtalanok má-

sok miatt! Csak magatok miatt! 

 Ha azt látod, hogy fiad rossz úton jár, az természetes, hogy fáj neked. 

Nekem is fáj. Ez tehát az Én fájdalmam benned. De ez nem lehet ok arra, 

hogy szíved békéjét elveszítsd. Nagyon okos, ha imádkozol érte, de imád-

kozz azért a leányért is, akiért fiad elhagyta a családját. Soha ne engedd a 

gyűlöletnek legkisebb szikráját se szívedhez férkőzni! Akiben Istentől jövő 

szeretet él, az kivétel nélkül mindenkinek a legjobbat akarja, tehát mindenkit 

szeret. Imáidban tehát e leányra is kérd Isten szerető áldását! 

                Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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3016. 

Kérdező: NEM TUDOK DÖNTENI 

 1. Maradjak jelenlegi utamon? Férjem hasonló helyzetben van. 

 2. Jézussal álmodtam. Két szegfűt vittem a templomba. 

 3. Álmomban ki akart menni belőlem a lélek. Kértem, hogy ne! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Munkahelyi problémákra nem adhatok megoldást, mert az egyben 

felelősség-átvállalás is lenne. Márpedig, mint tudod, értetek és veletek min-

dent, de helyettetek semmit! (Bár van néha kivétel!) 

 Pontosan azért vagytok szabad szellemi lények, s ezért lehettek boldo-

gok, illetve boldogtalanok saját döntéseitek alapján, mert van, lehet hittől át-

járt józan eszetek, melyet feltétlenül használnotok kell! 

 Azt egészen biztosan tudnod kell, hogy a szeretni tanítás, és ennek fel-

tétlen feltétele az Általam - a te Jézusod által - elmondott és bemutatott sze-

retés mindenkor és mindenhol kötelez! Ebből egy jottányit sem szabad en-

gedned! 

 2. A Velem kapcsolatos álmod szívem irántad való szeretetére hívta fel 

a figyelmedet. Ezért is volt az egyik kezem a szívemen, amikor láttál! 

 3. Mélyülnöd kell annak az igazságnak átélésében, mely szerint az 

életnek, így a te földi életednek is, Isten az ura, és el kell hinned, hogy Isten 

jobban tudja, mikor szólítson el téged a Földről, mint te. Nagyon egyértel-

művé kell tenned magadban azt, hogy mindenki akkor jár legjobban, ha rá-

bízza életét és halálát ISTENRE! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3017. 

Kérdező: PAPI HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZOM 

 1. Gyakran csak lélekben vetek keresztet, s így szólok Hozzád. 

 2. Küldj papokat! 

 3. Add áldásodat mindannyiunk munkájára! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Egyáltalán nem kell gyakran keresztet vetned! Elég reggel egyszer. 

Ez egy köszönés Felém, a te Jézusod felé. Ettől kezdve úgyis Velem vagy 

egész nap! 

 2. Ne papokért, hanem munkásokért imádkozz! Azért imádkozz, hogy 

minél több és minél jobb munkásom legyen! Apostolokra van szüksége a vi-

lágnak! Apostolokra, akik családban, munkahelyeken, hétköznapokban és 

ünnepeken tanúságot tudnak tenni arról, hogy SZERETET AZ ISTEN! A pa-
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pok szertartásai fabatkát sem érnek, ha nem a lényegre, a szeretni tanításra, 

és ennek elmaradhatatlan hátterére, a szeretésre teszitek a hangsúlyt. 

 Istent nem lehet „levenni a lábáról” szertartásokkal! Isten csak ott, csak 

abban a lélekben tud élni, ahol, amelyikben békét teremthet. Isten békét csak 

annak tud adni, csak annak a szívében tud békét teremteni, aki komolyan el-

határozza, hogy soha nem bánt senkit, hogy mindig megbocsát mindenkinek, 

és segít ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. Ez a LÉNYEG! Minden más, a 

szentmise is, csak ESZKÖZ e cél eléréséhez!  

 Apostolokra van hát szüksége a világnak, és nem papokra. A kettő na-

gyon nem ugyanaz! Ha lesznek apostolok, akkor majd Én, Jézus, gondosko-

dom arról, hogy azokból kik legyenek papok. De ha nem lesznek apostolok 

közületek egyre többen, akkor semmi szükség a papokra! Nem a papok által 

lesznek az apostolok a Földön, hanem az apostoli lelkületűekből választom 

ki Én, Jézus, azokat, akiket papi feladatokkal bízok meg. 

 3. Örömmel adom áldásomat rátok! A pénzért történő gyógyításról 

tudnod kell, hogy amit ingyen kaptatok, azt ingyen kell továbbadnotok. Amit 

pénzért kaptatok, azt pénzért is adhatjátok tovább. Tőlem csak ingyen lehet 

karizmákat kapni. Így az, aki az Én, a te Jézusod nevében pénzért gyógyít, az 

hazudik (Máté 10;8). De aki nem az Én nevemben gyógyít, az nem hazudik, 

ha pénzt kér a gyógyításért. Lehet tehát pénzért gyógyítani, csak nem az Én, a 

te Jézusod nevében! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3018. 

Kérdező: KÖZÖSSÉGÜNKRŐL, MAGAMRÓL 

 1. Jó az út, amelyet közösségünk jár? 

 2. Anyámnak jól segítettem a haláltusájában? 

 3. Fiamért sokat imádkozom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ti az Én, a te Jézusod útját járjátok. Ennek az útnak vannak köny-

nyebb, nehezebb szakaszai, de pontosan azért, mert indító rugója a szeretet, 

célja pedig a szeretni tanítás, ez az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 

Magamat! 

 Fontos, hogy közösségetek tagjai ne feledkezzenek meg a rendszeres 

"pályamódosításról" az esti imáikban! 

 2. Te megtetted azt, amit meg kellett tenned. Ez a lényeg! Bármit tesz-

tek, elsősorban ne a következményekre figyeljetek, hanem a FORRÁSRA! 
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 3. Fiaddal kapcsolatban kétségtelen, hogy sokat kell imádkoznod. De 

fontos az is hogy ne csak sokat imádkozz, hanem JÓL imádkozz! Akkor 

imádkozol jól, ha nem Rajtam, nem az Istenen akarsz változtatni, hanem 

magadon és fiadon!  

 Magadon akkor tudsz változtatni imáid által, ha megérteted magaddal 

azt, hogy fiadtól is szabaddá kell válnod lélekben. Tehát fiaddal kapcsolatban 

is meg kell tanulnod azt, hogy elsősorban ne személyben, hanem feladatban 

gondolkodj. Ne az legyen hát a legfőbb szempont, hogy ő a te fiad, hanem 

az, hogy amit tenned kell az ő érdekében, azt Értem kell tenned. Így fogsz rá-

látni arra a feladatra, amelyet az ő érdekében tenned kell. 

 Fiadon akkor tudsz változtatni imáddal, ha kitisztul benned egy helyes 

látás. Soha nem szabad „bűnrészességet” vállalnod fiaddal azért, mert fiad. 

Csak olyan anyagi és erkölcsi támogatást kaphat tőled, amely Hozzám, Jé-

zushoz, segíti őt közelebb, s nem olyat, ami esetleg barátaihoz kapcsolja őt 

jobban, akiknek vajmi kevés közük van Hozzám. 

 Légy hát okos és megfontolt, nehogy a bódultságban segítsd őt előre! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3019. 

Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST! 

 Szerelmeslevél Jézusnak! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Nekem, a te Jézusodnak, írt szerelmesleveledre válaszolva arra kér-

lek, menj el Sükösdre az egyik pénteken, és végy át lélekben egy kicsit abból 

a szenvedésemből, amelyet az ottani leányom átél, amíg este a keresztutamat 

járja. Ő már nagyon vágyik erre! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3020. 

Kérdező: VAN BŰNEIMRE BOCSÁNAT? 

 1. Egyházilag nem esküdhetek templomban. 

 2. Bűneimre hogyan kaphatok bocsánatot? 

 3. Nagyon szeretnék gyónni, áldozni. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A te első házasságod semmiképpen sem volt érvényes! Nemcsak 

azért, mert te lelked mélyén nem örök érvényűnek élted meg, de azért is, 

mert társad későbbi elmeállapota igazolta ezt. 
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 Sajnos, az egyházi jogrend nem személyekben, hanem paragrafusokban 

gondolkodik, s így nála az idő nem számít! 

 A mostani házasságodban légy hű, s e házasságodat megáldja az Én, a 

te Jézusod szerető szíve! Isten országában nincs jog! Isten országa az áldoza-

tot is vállalni képes szeretet országa. Ezt kell most átélned, s nem szabad 

amiatt keseregned, ami már elmúlt! 

 2. Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézus-

nak, nincs megkötve a kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak. 

Hidd már el, hogy Számomra öröm benned élni! 

 Minden bűn szeretetlenség! Ha megbánod szeretetlenségeidet, akkor 

felragyog benned az Én, a te Jézusod békét sugárzó Napja! De ezt el kell 

hinned! Én, Jézus, ezt nem hihetem el helyetted! 

 3. Nyugodtan mehetsz áldozni ott, ahol nem okozol ezzel botrányt! 

Tehát ott, ahol nem tudnak első házasságodról, illetve ahol tudnak annak fo-

lyamatban lévő érvénytelenítéséről. 

 A legdöntőbb azonban sem a gyónás, sem az áldozás, hanem a Velem, 

Jézussal, történő foglalkozásod. A legfontosabb az, hogy Engem, Jézust, egy-

re jobban megismerj, egyre odaadottabban szeress, és embertársaidnak csak 

azt akard, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek mások! Ennél fontosabb 

nincs! Millió gyónás, millió áldozás sem ér semmit, ha ez hiányzik. De ha ez 

megvan, akkor Én, Jézus, benned élek, s akiben benne élek, abban a Menny-

ország, az Én békém, van jelen. Hozzám, Jézushoz, tartozni elsősorban nem 

szertartás, hanem magatartás kérdése! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3021. 

Kérdező: LEÁNYOMNAK SEMMI SEM SIKERÜL 

 Leányomat sorozatos kudarcok érik. Miért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Gyermeked maga választotta a maga sorsvonalát azért, hogy a rajta lé-

vő görcsöket, mint adósságokat lerója földi életében. 

 Egy közismert magyar sportoló ezt mondta: "Nem a győzelem a fontos, 

hanem az, hogy megtettem-e érte mindent." Ennek az embernek tökéletesen 

igaza volt! Amíg valaki a következményekre nagyobb hangsúlyt tesz, mint a 

FORRÁSRA, addig állandóan kiteszi magát fölösleges csalódásoknak. 

 Szólnom kell arról, hogy még mindig nem tanultál eleget az élettől! 

Még mindig úgy gondolod, hogy túl fontos vagy leányod életében. Még min-

dig nem tanultál meg vele kapcsolatban is feladatokban gondolkodni. Még 
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mindig kudarcnak éled meg azt, aminek csak evilági értelemben van köze a 

kudarchoz, de semmi köze sincs ahhoz a boldogsághoz, amire teremtve 

vagytok! 

 Drága Gyermekem! De sokat kell még fejlődnötök a gondolkodás-

átalakításban ahhoz, hogy át tudjátok venni Tőlem azt a szívbékét, amelyet a 

világ soha meg nem adhat, de el sem veheti azoktól, akiknek átadhattam! 

 Neked is, férjednek is, leányodnak is ki kell egyenlítenetek karmikus 

adósságaitokat, hogy abban a világban, ahol már nincs "mikor", tehát nincs 

földi értelemben vett idő, zavartalanul élvezni tudjátok a világ kezdete előtt 

már nektek elkészített boldogság-ország örömét! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3022. 

Kérdező: BARÁTSÁGRÓL, ÖRÖK ÉLETRŐL 

 1. Negyvenévi barátság után eltávozott a barátnőm. 

 2. Áldd meg szeretteimet! 

 3. Fogadd el szívem szeretetét! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Barátságotok nem szakadt meg azzal, hogy ő átlépte az örökkévaló-

ság kapuját. Sőt! Ezzel közelebb került hozzád! Igen, mert ti, akik a tér és 

idő korlátait képtelenek vagytok lebontani, a mulandó földi élet után olyan 

lehetőségeket kaptok, amiről nem is álmodtok! 

 Barátnődnek is van még törleszteni valója, de ez nemcsak nem zárja ki, 

hanem egyenesen igényli a te érte mondott szívből jövő imáidat. Higgy ab-

ban, hogy van örök barátság! Igen. A Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, 

soha véget nem érő módon fűzi össze szeretetben azokat, akik erre Neki le-

hetőséget adnak. 

 A mennyek országának kétségtelen a legnagyobb örömforrása az, hogy 

Velem, Jézussal, élő, megtapasztalható kapcsolatban lehettek. De a másik 

örömforrás sem elhanyagolható. Ez pedig pontosan az, hogy egymásnak is 

örömforrásai vagytok. Az igazi barátság éppen ezért SZENT! 

 2. Amíg hálaimával, másokért mondott könyörgéssel ápolod szívedben 

a szeretetet, addig mindig bizonyos lehetsz abban, hogy a szeretetet-ország 

polgára vagy! Ennek természetes következménye az, hogy nincs meg nem 

hallgatott imád! 

 3. Amire te kérsz Engem, Jézust, arra kérlek Én is téged. Fogadd el 

szívem szeretetét. Vigyázz Rám, hogy vigyázni tudjak rád! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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****************************************************** 

3023. 

Kérdező: HOGYAN SZABADULHATNÉK MEG  AZ ALKOHOLTÓL? 

      Nem tudunk megszabadulni társammal  az alkoholproblémánktól. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Hidd el, hogy ÉN, Jézus, diktálom számotokra a következő sorokat!  

 Nagyon jól látod, hogy mi a feladatod, és azt is, hogy meddig tart az 

erőtök. Ez már egy nagyon jó alap arra, hogy ne legyetek reményt vesztettek! 

Nagyon jó alap arra, hogy ne csak higgyétek, de meg is tapasztaljátok ezt az 

igazságot: Az Én erőm, a ti erőtök is! 

 Megadok egy címet. Halász Endre ; 2111. Szada ; R.K. Plébánia. Ha 

valóban meg akartok szabadulni káros szenvedélyetektől, akkor írj erre a 

címre. Bennem, a te Jézusodban, nem csalódhatsz! A nevem magyarra for-

dítva így hangzik: Isten, a Szabadító. 

 Nagyon szeretlek benneteket! Bízzatok, Én legyőztem a világot! Tehát 

ti, ha akartok, a Győztes oldalára állhattok. 

 Leveledben csak azt kell megírnod, hogy szeretnétek megszabadulni az 

alkoholtól. A többit bízzátok Halász Endrére, akinek Én, Jézus, rendre meg-

adom azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szabaddá 

tegyen benneteket! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3024. 

Kérdező: HOL VAN A SZABADSÁG ÉS A BŰNRÉSZESSÉG HATÁRA? 

 1. Nagyfiammal vívom harcomat. 

 2. Hallucináltam, vagy mi történt velem? 

 3. Átadom magam Neked, Jézusom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valóban fontos, hogy lásd, hol az a határ, amelyet ha átlépsz, akkor 

már nem segítője, hanem bűnrészese vagy fiadnak. 

 Szellemi szinten soha nem szabad tévedésben hagynod fiadat arra vo-

natkozóan, hogy te mit tartasz jónak, és mit nem. Abba soha nem szabad be-

lemenned, hogy valaha is rád hivatkozva mentegethesse magát Isten előtt! 

 Anyagi vonatkozásban pedig csak akkor szabad őt segítened, ha egyér-

telmű előtted, hogy e segítés Hozzám juttatja őt közelebb, és nem azokhoz a 

barátaihoz, akiknek vajmi kevés közük van Hozzám! 

 Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj fiadtól! Helye-

sen szeretni, tehát építően segíteni másokon csak az tud, aki bensőleg szabad 
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attól, akin segíteni akar. Amíg valaki személyekben gondolkodik, és nem a 

Szentlélektől kapott feladatokban, addig sem önmagának, sem másnak nem 

tud segíteni a lelki fejlődésben. 

 Kérd a Bölcsesség Lelkét, és harcold tovább azt a szabadságharcot, 

amely mindkettőtök lelkét közelebb hozhatja Hozzám! 

 2. Hallucináltál! Ez arra volt jó, hogy felismerd magadban gyengesége-

det. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem! Igen. A sze-

retet dinamizmusával a félelem lebénító hatása áll szemben! Az a félelem, 

amely eluralkodott rajtad, azt mutatja, hogy még dolgoznod kell azon a sze-

reteten, amely Velem teljesen EGGYÉ képes kovácsolni téged. 

 3. Én, Jézus, is naponta át akarom adni Magamat neked! Jó, ha min-

dennap reggel átadod magad Nekem. Ez legyen a reggeli imád SZÍVE! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3025. 

Kérdező: EGY JÉZUSI GYÜLEKEZETRŐL 

 1. A 'Jézus Krisztus Szeretet' gyülekezete kedves Jézusnak? 

 2. Szeretnénk egyre jobban megismerni Jézust! 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 1.Minden olyan gyülekezet, ahol az Én nevemben jönnek össze En-

gem, Jézust, szerető emberek, nagyon tetszik Nekem, bármilyen nevet is ad-

nak maguknak. 

 Akkor jöttök össze az Én nevemben, ha elsősorban nem tanítani akar-

játok egymást, hanem tanulni akartok egymástól. Azért fontos ezt megtartani, 

mert ott, ahol nem tesznek nagy hangsúlyt a szolgálat szellemére, tehát a má-

siktól tanulásra, ott előbb-utóbb felüti fejét az uralkodás szelleme, tehát a 

másikat kioktatás, s ez már nem az Én világom! 

 2. Engem tanulni az evangéliumaimból lehet a legjobban. Van a ti or-

szágotokban egy könyv, a KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT (KIO). E 

könyv a legtisztábban tárja elétek az Én életemet, tanításomat. (Megrendel-

hető: Bulányi György 1122 Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3.). Van en-

nek a négy kötetes műnek egy tömör foglalata is. Ez egy középiskolás hittan-

könyv. Címe: "Merre menjek?" Ez szintén megrendelhető az említett címen. 

 Én, Jézus, mindent átadtam nektek, amit az Atyámtól közvetlenül kap-

tam. Kétezer évvel ezelőtt még lett volna sok mondanivalóm ugyan, amelyet 

csak magjában adtam át, de ezek kifejtett tartalmát akkor még nem tudtátok 

volna elviselni. Csak olyan tanítást fogadjatok el, amely legalább magjában 

megtalálható az evangéliumaimban. Szó sem lehet új evangéliumról! Szó 
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sem lehet arról, hogy bárminek is az ellenkezőjét mondanám ma annak, amit 

kétezer évvel ezelőtt mondtam!  

 Ne fogadjatok el senkit tanítótoknak magán-kinyilatkoztatás alapján! 

Egy a ti tanítótok: a KRISZTUS! Mert jönnek hamis krisztusok és hamis 

próféták, s ha lehet, még a választottakat is megpróbálják tévedésekbe vinni. 

Ti maradjatok az evangéliumaimban rátok hagyományozott tanításom tala-

ján! Ha ezt teszitek, akkor feltétlenül nyugalmat találtok lelketeknek akkor 

is, ha emiatt üldöztetés, gúny, bántás is ér titeket. 

 Aki állhatatos marad mindvégig, az hamarosan meglátja dicsőségemet! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3026. 

Kérdező: MIÉRT KÍNOZZÁK AZ ÁLLATOKAT? 

 Nem tudok belenyugodni az állatok szenvedéseibe. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon megértem, hogy irtózol a kegyetlenkedéstől. De azért nem 

szabad az állatot egy szintre hoznod az Isten képére teremtett emberrel. 

Mindannyian azért kaptátok az eszeteket, hogy azt megfelelően használjátok. 

Az ösztöneiteken, érzelmeiteken meg kell tanulnotok megfelelő módon ural-

kodni. Ezek azért vannak, hogy uralkodván rajtuk segítsenek benneteket 

azon az úton, amelyet értelmetek is helyesnek ítélt. Tehát ne az érzelem ural-

kodjék az értelmen, hanem fordítva! Az értelem uralkodjék az érzelmeken! 

Igen, mert aki uralkodni tud érzelmi világán, azt az ösztönvilága nagyon tud-

ja segíteni az értelmével jónak látott cél elérésében. 

 Él a növény, él az állat. Mindegyikben működik a faj- és önfenntartó 

életelv. Ilyen értelemben a kettő között csupán az a különbség, hogy az egyik 

tudja változtatni a helyét, a másik nem.  

 Mindenki természetesnek tartja azt, hogy a marha lelegeli a füvet, a 

vércse széttépi a verebet, a kiscsirkét, a macska megkínozza, majd megeszi 

az egeret. Sőt azt is természetesnek tartja mindenki, hogy lélegzetvételkor 

rengeteg apró állatot lélegezzen be, amelyek ezután elpusztulnak. Ha enged-

néd, hogy értelmedet saját logikád, tehát a kegyetlenkedéstől irtózó érzelem-

világod irányítsa, akkor azt sem szabadna megengedned, hogy egy marha le-

legelje a füvet, hogy a cica megkínozza az egeret. De még azt sem engednéd 

meg, hogy te vagy bárki lélegzetet vegyen, pontosan azért, mert így élő álla-

tok ezreit, százezreit pusztítja el könyörtelenül! 

 Az állat nem erkölcsi lény! Ezt te is nagyon jól tudod! A leggonoszabb 

gyilkost is védi a kutyája a legjobb emberrel szemben is, akár úgy is, hogy 
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képes a világ legjobb emberét is halálra marni, ha ösztönei ezt így kívánják 

tőle! Még véletlenül sem áll az állat a mellé, aki ezt értelemszerűen megér-

demelné! Nem, mert képtelen dönteni jó és rossz között! Éppen ezért az álta-

lunk helytelen magatartását nem is lehet neki megmagyarázni. Minden állat 

ösztönlény. Ezért az állatnak nincs örök élete! Abban a pillanatban, amikor 

ösztönvilága felbomlik, értelmetlenné válik a léte tovább. Az ember nem 

csupán ösztönlény, bár vannak ösztönei. Ilyen ösztön a kegyetlenkedéstől va-

ló irtózás is. 

 Valóban megérett a pusztulásra az a világotok, ahol értelmes emberek 

az ember alatti világ miatt vannak gondban, ahelyett, hogy az embertársaik, 

sőt ellenségeik szeretésével foglalkoznának. Amikor kutyák ártatlan gyerme-

keket marnak halára, amikor patkányok felélik az éhező emberek ételét, ami-

kor a különböző legyek és poloskák, tetűk és szúnyogok a legborzalmasabb 

emberi betegségeket okozzák nektek, akkor valóban megkérdezik az ég an-

gyalai: Emberek! Mire és hogyan használjátok a józan eszeteket? Az ösztö-

neitek vagy a józan értelem irányít benneteket? 

 Drága Gyermekem! Fáj a szívemnek, hogy te még az Én kereszthalá-

lom megelevenítését, a szentmisét is képes vagy félretenni, mert értelmetlen 

állatok negatív érzelmi életét hatni engeded saját érzelmeidre úgy, hogy ezek 

irányítsanak, és ne a hittől átjárt józan ész! 

 Ha volna lehetőséged, valóban jót tenne neked, ha legalább egy időre 

elmennél egy olyan vadonba, ahol megtapasztalhatnád az állatok farkastörvé-

nyét. Akkor talán elmenne a kedved attól, hogy sajnáld őket. 

 Persze, Én, Jézus, akkor is szeretlek téged és minden szellemi lényt, 

tehát minden embert,  ha te vagy bárki más a poloskákat, tetűket, stb. állato-

kat jobban szereti, mint Engem. Tehát, ha nem a hittől átjárt józan ész, ha-

nem az érzelem, a különböző ösztönök, irányítanak benneteket. De az biztos, 

hogy ilyen életfelfogással soha, ismétlem, soha, sem te, sem más nem lehet 

boldog!  

 A Mennyországban nincsenek állatimádók, sem állatszeretők. Nem is 

lehetnek, mert a Mennyországban nincsenek állatok! A Mennyországban 

csak angyalok, embert szeretők és Istent imádók vannak. Ez akkor is igaz, ha 

ezzel nem tudtok egyetérteni! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

3027. 

Kérdező: ANGYALRÓL, ÖRDÖGRŐL, ÖNGYILKOSOKRÓL 

 1. Szeretnék őrangyalommal találkozni! 
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 2. Meddig fog az ördög uralkodni a páromon? 

 3. Helyes-e öngyilkosokért imádkozni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nemcsak lehetséges, hanem egyenesen szükséges találkoznod őran-

gyaloddal. Ő mindig veled van, de a valós találkozás csak akkor jöhet létre, 

ha nemcsak ő, hanem te is akarod. Fontosnak tartom számodra, hogy minden 

reggel vele indulj utadra, és napközben is kérd őt, hogy irányítson, vezessen 

téged.  

 Teljesen mindegy, hogy hogyan szólítod. Előtte világos a szándékod, 

tehát tudja, hogy mikor fordulsz feléje. 

 2. Párodon az ördög addig fog uralkodni, ameddig párod ezt akarja. Az 

ördög mindenkin csak addig uralkodhat, ameddig engedik neki. Rajtam, Jé-

zuson, egy pillanatra sem tudott uralkodni. Bennem nem volt semmi olyan, 

amire rátapadhatott volna (János 8;46)! 

 3. Imádkozni minden szellemi lényért helyes! Ez azért van így, mert ha 

valakiért imádkoztok, és az visszautasítja imáitok hatékonyságát, akkor imá-

tok visszaszáll rátok. 

 Ti nem látjátok, nem ismeritek annyira tisztán a szellemi lényeket, 

mint Én, Jézus. Én, Jézus, ezért mondhattam egyesekről, hogy értük nem 

imádkozom (János 17;9). De ti nem mondhatjátok senkiről, hogy nem érde-

mes értük imádkozni! 

 Különben is, az önfenntartás ösztöne olyan erős bennetek, hogy ha ez 

megbomlik, az általában jelzi azt is, hogy előbb már megbomlott az értelme 

is annak, aki öngyilkosságba menekült. A gyávaságnak ez a foka józan érte-

lemmel nem viselhető el szinte soha! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3028. 

Kérdező: FURCSA LETT AZ ÉLETEM 

 A velem történő furcsa dolgok miért vannak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Mint tudod, a szellemvilág nagyon is létező valóság! Ennek a szellem-

világnak bennetek is van tere, főleg a tudattalanotokban. 

 Két dolog nagyon fontos azoknak az életében, akik azt tapasztalják, 

hogy rendkívüli adottságok kezdenek működni bennük. 

 Az egyik az, hogy nagyon tiszta legyen a szándék! A nem személyvá-

logató, de szerepeket kiosztó Isten mérlegén döntő az, hogy kit milyen szán-
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dék vezérel! A másik a nyitottság a jobb irányában! Ha valaki lát valami job-

bat, mint eddig látott, akkor abban az irányban kell megtalálnia méltó helyét. 

 Te fölfedezted magadban azt, hogy bizonyos erők hatása alatt segíteni 

tudsz embertársaidon. Ez szép és jó mindaddig, amíg az örök értékek vannak 

célként előtted, és ezeket az értékeket állítod azok elé is, akik segítséget vár-

nak tőled. 

 Az egészség fabatkát sem ér, ha a kárhozat felé menetel valaki, és a be-

tegség a legnagyobb kegyelmek kegyelme, ha Hozzám, Jézushoz, közelebb 

juthat általa valaki. Sőt! Szinte törvényszerű, hogy nem a testi egészség által 

kerülnek Hozzám közelebb az emberek, hanem a bajaik, betegségeik által! 

Még a legkáromkodósabb emberek is 'jajistenemeznek', ha bajban vannak, és 

még a leghithűségesebb embereknek is nagy nehézségbe kerül helytállni, ha 

nagyon jól megy a soruk! 

 Számodra sem lehet fontosabb életedben, mint az, hogy Engem, Jézust, 

egyre jobban megismerj, és másokkal is megismertess, egyre jobban megsze-

ress, és másokkal is megszerettess, és ennek a törekvésnek a jegyében bízz 

abban, hogy elnyered az üdvösséget. 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3029. 

Kérdező: SOKAT FOGLALKOZTAT A HALÁL GONDOLATA 

 Miért gondolok annyit a halálra? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Az nagyon jó, ha gyakran gondolsz a halálra. Az ilyen sugallat nem jö-

het rossz irányból! Bár mindenki úgy hajtaná este álomra a fejét, hogy egyál-

talán nem biztos számára a reggeli felébredés! 

 Van a Földön olyan szerzetesrend, ahol így köszöntik egymást a rend-

tagok: "Emlékezz a halálra!" Ezek az emberek egyáltalán nem savanyú képű 

emberek. Tele vannak életvidámsággal.  

 Igen! Egész földi életetek egy haldoklás! Csak a földi élet után követ-

kezik annak az életnek kibontakozása, amely megérdemli az ÉLET nevet! 

 Ne bánkódj hát, ha gyakran sugallja feléd a szellemvilág a halál gondo-

latát! Ne bánkódj, hanem tedd fel minden döntésed előtt e kérdést magadnak: 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

 Te nem a mulandóságnak, hanem az örökkévalóságnak a gyermeke 

vagy!  

                  Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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3030. 

Kérdező: NEM ÉRTEM AZ ESEMÉNYEKET 

 Furcsa dolgok történnek velem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Érzékeny idegrendszered következtében átjárhatóbb nálad az a „határ”, 

amely más dimenziók valóságától elkülönít benneteket. 

 Félned nem kell! Más dimenziók „lényei” csak egyesekkel és nagyon 

szigorúan meghatározott feltételek mellett kerülhetnek általatok is megta-

pasztalható kapcsolatba veletek. Ezek közé az "egyesek" közé tartozol te is. 

Ez nem kitüntetés, hanem egy olyan készség, amelyre a nagy egésznek van 

szüksége. 

 Éppen azért, mert nem közvetlenül a te lelked fejlődése érdekében kap-

tad e készséget, nem is kell különösebben törődnöd vele. Ez tőled függetle-

nül működik, tehát nem felelsz érte. 

 A te feladatod az, hogy megfelelj azoknak a követelményeknek, ame-

lyekért felelős vagy. Tehát napra kész állapotban kell vállalnod szíved szere-

tetének bölcs kimutatását, hogy így mások is kedvet kapjanak tőled arra, 

hogy életükben a szívbékére tegyék a hangsúlyt. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3031. 

Kérdező: MI AZ OKA BETEGSÉGEMENK? 

 Miért kaptam betegségemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A földi ember élete nem a földi születéssel kezdődik. Volt már neked 

is előző életed, amelyben bár sok kegyelemben részesültél, és sok jót is tettél, 

de volt sok olyan utad, amely gyakran elvette idődet attól, hogy másokon se-

gíts. Tehát saját pillanatnyi kedvtelésedet kerested, s most, ebben az életed-

ben ki kell fizetned, le kell rónod azoknak a hiábavaló utaknak adóját, amely 

felhalmozódott egykor. 

 A lábfájásaid és az ezzel járó gyötrelmeid által tudod kiegyenlíteni elő-

ző életed számláját, ha türelemmel és békével vállalod ezeket. 

 Minden szeretetnek előbb-utóbb igazságban kell megnyilvánulnia. Ez 

örök törvény! Ha szeretetből és szeretettel vállalod életed keresztjét, akkor e 

kereszt súlya gyengül, teherbíró képességed pedig erősödni fog. Gyengül, 

mert ebben az esetben a te keresztedet is hordozza az Én keresztem, te pedig 

erősödsz, mert az Én erőm a te erőddé is válik. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

3032. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK ANYÁMMAL 

 1. Édesanyámmal nem értjük meg egymást. 

 2. Költözzem össze barátommal? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kétségtelen, hogy meg kell harcolnod szabadságharcodat édes-

anyáddal. A vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi életben. 

Igen gyakran e kötelék rablánccá fajul, és csak radikális szakítással lehet le-

oldódni róla. Még Nekem, Jézusnak, is meg kellett tagadnom Édesanyámat, 

hogy e kötelék megszűntét tudomására hozzam (Márk 3;33). Pedig Édes-

anyám nem volt akárki! Óriási lelki intelligenciát kell elérnie egy anyának, 

hogy felismerje, meddig mehet el, meddig szólhat bele gyermeke életébe! 

Ezt a szintet nagyon kevés anya éri el! Éppen ezért nem szabad szívre ven-

ned azokat a dorgáló szavakat, amelyekkel minden felelősséget rád akar hárí-

tani! 

 Te őt nem tudod megnevelni, tehát okosnak és óvatosnak kell lenned 

vele szemben! Naponta kell kérned a bölcsesség Lelkét ahhoz, hogy okos 

tudj maradni. Sem az egyértelmű ellenállás, sem az őszinte nyitottság nem 

vezet eredményre. Kérd a saját és kérd az ő őrangyalát is, hogy legyenek se-

gítségedre. Arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, még akkor sem hagylak 

el, ha te elfordulsz Tőlem. Ilyenkor csupán arról lehet szó, hogy nem tudok 

segíteni neked. 

 2. Ha összeköltözöl barátoddal, akkor elfordultál Tőlem. Akkor telje-

sen magadat kell hibáztatnod a következmények miatt. Akkor nem tudok se-

gíteni rajtad! Akkor te szakítottad meg a kapcsolatot Velem, Jézussal, és nem 

anyád. Bár soha ne történne ez meg! 

    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"! 

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

3033. 

Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM! 

 Nagyon elkeseredett vagyok! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Jelenleg úgy látod, amint visszatekintesz életedre, hogy csupa kudarc 

van mögötted. Ez így is van! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, 

annak ellenére, hogy az élet nem olyan, amilyennek látjátok! Nem, mert az 

élet Én, Jézus, vagyok! Pontosan azért kezdtem nyilvános működésemet ez-

zel a mondattal: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk 1;15), mert bár 
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mindenkinek olyan az élete a maga számára, amilyennek látja, de amilyen-

nek látja, az objektíven, tehát valójában nem olyan! 

 Szinte egész életeteket arra kellene felhasználnotok, hogy rálássatok ar-

ra a megmásíthatatlan igazságra, mely szerint Isten boldogító módon van 

bennetek! Addig viszont, amíg a boldogságot összekeveritek a bódultsággal, 

tehát amíg az örök értékek utáni vágyat a mulandó értékek után gondoljátok 

kialakítani magatokban, amíg tehát kívülről indultok el befelé és nem belül-

ről kifelé,  addig annyi mintha nem is mondtam volna el a Máté 6;25-től 34-

ig leírtakat.  

 Pedig ezeket elmondtam, és éppen azért mondtam el, hogy kedvet kap-

jatok a Máté 11;28-29 megvalósítására. Valójában egyedül csak Én, Jézus, 

tudok békét teremteni bennetek!  

 Ennek viszont feltétlen feltétele, hogy álljatok szóba az Isten országá-

nak keresésével és az Én igám vállalásával! Ezek nélkül senki nem tudja 

megtalálni azt az ÉLETET, amellyel egykor és most is azonosítottam és azo-

nosítom Magamat (János 14;5)! 

 Drága Gyermekem! Hidd el, Rajtam nem múlik semmi! Hidd el, a te 

boldogságodat tekintve másokon sem múlik semmi! Azt a benső szívbékét, 

ami a Földön elérhető boldogság másik neve, senki másnál nem találhatod 

meg, csak magadnál! Ha nem így lenne, akkor az Istent semmiképpen sem 

lehetne JÓ Istennek nevezni! Márpedig Ő maga a JÓSÁG! 

 Ha valaki úgy gondolja, hogy van Gondviselője, s mégis van gondja, az 

vagy nem tudja, mit beszél, vagy nem hiszi el, amit mond! Tehát vagy nincs 

valami rendben nála nyaktól fölfelé, vagy nincs nyitva a szívének a szeme, 

ami nem más, mint a HIT! 

 Hiába jártál bármilyen gyülekezetbe, ha te magad nem indultál el a 

gondolkodás-átalakítás útján, akkor előbb-utóbb úgyis falnak ütközöl! Nem-

csak egy kupica pálinkának, a boldogságnak is ára van! Ezt az árat senki nem 

képes más helyett kifizetni. Még maga az Isten sem! Ez az ár a gondolkodás-

átalakítás. Hogy megy ez? Elmondom. 

 Minden reggel úgy kell elindulnod utadra, hogy veled csak jó történhet. 

Ez nagyon természetes, mivel te Istent szerető vagy, s az istenszeretőnek 

minden javára válik. Ez teljesen logikus! Ha nem így lenne, akkor lenne va-

laki az Isten fölött, tehát abban kellene hinned, s akkor ismét csak ott lennél, 

hogy neked minden csak javadra válhat. 

 Napközben bármi történhet veled, te csak azt kérdezheted: „Ez miért jó 

nekem?” (mármint neked). Gondolkodás-átalakításnak éppen azt a szellemi 

tevékenységet kell értenetek, amely által valamiképpen kitalálod, hogy miért 
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jó az neked, ha nincs pénzed, ha hideg a szobád, ha utál a szomszéd, ha elha-

gyott a férjed, ha magányosnak érzed magadat, ha.....stb. Hát ez a boldogság 

útja. Más nincs! Minden más csak menekülés, bódultság. Ez az egyetlen, ami 

szembesülés, és ennek a gyümölcse a benső béke. 

 Törekedj hálaadó, dicsőítő imákra. Tudj azért is hálát adni, amit nem 

élsz meg jónak az életedben. Ne azért adj hálát, mert nem jó, hanem azért, 

mert bár nem látod, miért jó, de hiszed, hogy jó számodra, ha egyszer Isten 

édes gyermeke vagy! 

 Nincs büntető Isten! A te életed sem a jelenlegi földi születéseddel 

kezdődött! Neked is vannak karmikus adósságaid, amelyekről nyugodtan 

mondhatod, hogy hál' Isten, ebben a rövid kis földi életben már letörleszthe-

ted! Igen, mert a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig szeretetben 

kell megnyilvánulnia! 

 Te az örök élet gyermeke vagy! Ez nem ópium! Ennél nagyobb realitás 

nem sok van életedben! 

 Drága Gyermekem! Az Isten boldogító kegyelme mindenkinek az éle-

tében csak abban az irányban tud hatni, amelyben nyitott az értelme! Ezért 

olyan fontos mindaz, amit eddig leírtam! 

 Kimondhatatlanul szeretlek! Nem vagy bábu! Érted és veled mindenre 

képes vagyok, de helyetted nem tudom sem átalakítani gondolkodásodat, 

sem megélni boldogító módon életed, bármennyire is boldogító módon va-

gyok benned (János 14;23)! 

 Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!" 

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

3034. 

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

 1. Vágóhídon dolgozom. Hagyjam ott? 

 2. Nagyon félénk vagyok. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ha értelmed úgy látja jónak, hogy jelen munkahelyed "kifizetődő", 

akkor ne hallgass az érzelmeidre, hanem hallgass az eszedre! Bár óriási ha-

tást tud tenni mindenkire az érzelemvilág, de ez mégsem tartozik a lényeg-

hez. Nem az a legfontosabb, hogy valahol jól érezd magadat, hanem az, tudd 

megtenni azt, ami munkahelyeden a követelmény. 

 2. Ami pedig a félénkséget illeti, hát ezt a karmikus gubancot előbb-

utóbb le fogod oldani magadról annyira, amennyire ez szükséges. A bőrödből 

nem bújhatsz ki. Azért bújtál bele, hogy ott maradj egész földi életed folya-

mán! Természetedet tehát nem változtathatod meg, de ez így van jól!  
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 Soha nem kell arra törekedned, hogy beszélgetést kezdeményezz. Vá-

laszolnod pedig úgy kell, ahogy éppen képes vagy. Nem szégyen az, ha vala-

ki nem bőbeszédű! Az sem, ha valaki nem tud választékosan beszélni. Te 

nem attól vagy értékes vagy értéktelen, hogy mit gondolnak rólad! Az embe-

rekkel kapcsolatos hiúsági komplexusod nem más, mint egy olyan karmikus 

adósság-törlesztés, amelynek gyökerei előző életedre nyúlnak vissza. Túl bő-

beszédű voltál, túl gyorsan és keményen letorkoltál másokat, s most ennek az 

árát kell megfizetned. Ez nem baj, csak pillanatnyilag kellemetlen. De hát 

nincs olyan ember a világon, akinek az életében minden kellemes. Neked ez 

a kavics van a cipődben, másoknak más. De a Földön „kavics” nélküli cipő 

nem létezik! 

 Örülj annak, hogy olyan vagy, amilyen! Hidd el, ez a legjobb gyógy-

mód arra, hogy természetesen tudj viselkedni.  

 Pontosan azért tűnsz természetellenesnek, mert másnak akarsz mutat-

kozni, mint amilyen vagy! A "nagy egész" szempontjából éppen a legmegfe-

lelőbb vagy! Ha mások nem így látják, az az ő bajuk, nem a tiéd! Akkor a lá-

tásukban van a baj, és nem benned! Te ne akard látásukat megváltoztatni! 

Aki valóban normális a környezetedben, annak nem bántja a szemét a te szo-

rongó magatartásod. Aki pedig nem normális, annak véleményével, ha nor-

mális akarsz maradni, nem kell törődnöd! 

 Nem kell neked semmiféle különleges gyakorlatokat végezned azért, 

hogy más légy! Maradj olyannak, amilyen vagy! Én, Jézus, így szeretlek té-

ged! Törekedj Nekem örülni, amint Én, Jézus, örülök neked! 

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3035. 

Kérdező: REMÉNYTELEN VAGYOK 

 Elveszettnek érzem magam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az, hogy te minek érzed magad, nem döntő. A döntő az, hogy mi a 

szándékod. Röpke leveled alapján is, és egyébként is, csak azt tudom mon-

dani, amit már hallottál Tőlem, a te Jézusodtól.  

 Te az Én VÁLASZTOTTAM vagy! Ezt a megváltoztathatatlan dönté-

sedet már születésed előtt meghoztad, s hiába alakultak úgy a körülményeid, 

hogy ez elhomályosodott benned, ez meg nem szüntethető soha! 

 Higgy abban, hogy amikor te Nekem, Jézusnak, ’igen'-t mondtál, akkor 

Rám bíztad életed, s Én, Jézus, vagyok olyan erős és hűséges Isten, hogy 

győzelmem végérvényes benned is! 
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 Formai szabadságodról már lemondtál Értem! Csak a tartalmi szabad-

ságnak vagy birtokában. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy te már nem vá-

laszthatsz Köztem és más egyéb között (ez a formai része a szabadságodnak, 

amely már nincs), és egyre jobban elmélyül benned az, hogy minden külső és 

belső kényszer ellenére tudd tenni a meglátott jót (ez a tartalmi része a sza-

badságodnak. Ennek örökre birtokában maradsz)! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3036. 

Kérdező: MIT TEGYEK LEÁNYOMÉRT? 

 Leányom elhagyta a családját. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Bármekkora is szíved fájdalma leányod miatt, te nem kényszerítheted 

őt arra, hogy úgy gondolkodjék, úgy cselekedjék, ahogy azt számára te jónak 

látod. Én, Jézus, sem tudom megtenni, hogy Rám hallgassatok, ha nem akar-

tok! Senkit nem lehet boldoggá nevelni! Mindenki minden reggel elindul egy 

meghatározott szándékkal, hogy földi életének idejét kitöltse. Mindenki 

szembesülni fog halála óráján azzal a szándékkal, amely őt vezérelte. 

 Istenen kívül senki nem lát rá a másik ember döntéseinek legbensőbb 

rugóira. Ami egészen biztos, az az, hogy az istenszeretőknek minden a javára 

válik, s az Istent nem szeretőkkel pedig maga az Isten sem tud mit kezdeni! 

„Kívülről” senkit nem lehet rávenni semmire. Te sem vagy képes, Én, Jézus, 

sem vagyok képes belenyúlni senkinek a döntéseibe. Nem vagytok bábuk! 

 Ne ítéld el leányodat! Nincs jogod hozzá! Meríts erőt az Én, a te Jézu-

sod irgalmas szeretetéből! Nem arról van szó, hogy ne fájjon az, amit rossz-

nak látsz, de szó van arról, hogy ez a fájdalom az Isten fájdalma benned, s 

így már ezt is „kitüntetésnek” foghatod fel. 

 Ne nyugtalankodj leányod családjának szétesése miatt. E család min-

den egyes tagjára áll, hogy aki istenszerető, annak leányod eltávozása is a ja-

vára válik. Aki pedig nem istenszerető, annak az sem lett volna előnyére, ha 

leányod megmaradt volna a családjánál. 

 Higgyétek már el, hogy senki boldogság sem függ más ember magatar-

tásától! Higgyétek már el, hogy minden ember saját magában hordja életének 

megoldását! Közületek senki nem tudhatja, hogy ki mit hozott magával a 

földi életbe, s éppen ezért nektek csak az a feladatotok, hogy szeressétek 

egymást, s ne legyetek bűnrészesei egymásnak. Felnőtt emberek között nincs 

erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés. Arra kell nevelned magadat, hogy 

boldog légy akkor is, ha leányod vagy bárki másképpen vélekedik saját életé-
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ről, mint te! Nemcsak az embernek, de az Istennek is pokol lenne az élete, ha 

attól függne boldogsága, hogy hallgatnak Rá vagy sem! 

 Imádkozz, hogy megtaláld Nálam, Jézusnál, a szíved békéjét! 

 Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

  

        

 

                              TARTALOMJEGYZÉK 

 
szám 
2916. ELŐSZÓ 

2917. Kérdező: MENJEK, MARADJAK? 

Elhagyjam-e hazámat egy számomra életbevágó szívügyemért? 

2918. Kérdező: BÁNATBAN IS SZERETHETEM JÉZUST? 

1. Jézus iránti szeretetemet továbbra is meg akarom élni. 2. Nehezen vi-

selem el az egyedüllétet. 3. Sokat bánkódom gyermekeim miatt, mert 

hitetlenek! 

2919. Kérdező: KIKNEK VAGYOK KISZOLGÁLTATVA? 

1. Kissé bizonytalan vagyok az UTAMBAN! 2. Kik és milyen célból 

adnak jelzéseket nekem? 3. Kik és milyen célból "matatnak" bennem? 

2920. Kérdező: BŰNBEN ÉLEK? 

1. Fehér mágiát szabad folytatnom? 2. Látom mások auráját. Jézustól 

van ez? 3. Lelkileg elhagytam férjemet. Bűn ez? 

2921. Kérdező: BÁRMILYEN KÉRDÉST FELTEHETEK? 

1. A nő alacsonyabb rendű lény, mint a férfi? 2. Az állat nem a szeretet 

tárgya? 3. Jogom van ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feltenni? 

2922. Kérdező: ÖSSZEKUSZÁLT A MAGATARTÁSOM 

1. Nagy sírás jött rám, mert nem voltam templomban. 2. Fiam nem ta-

nul, ezért meg kell vernem. Jó ez? 3. Zárkózott vagyok. Bizonyos jelek 

vannak rajtam. 

2923. Kérdező: NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE! 

Én egy elkeseredett édesanya vagyok! 

2924. Kérdező: MÁRIÁRÓL 

1. Mi a véleménye rólam a Szűzanyának? 2. A református vallásban ke-

vés szó esik a Szűzanyáról. 3. Otthonomban is szeretek énekelni Jézus-

nak. 

2925. Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

1. Hogyan vélekedik rólam Jézus? 2. Meghalt testvéremről szeretnék 

tudni! 

2926. Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL, SZENTÁLDOZÁSRÓL 

1. Áldozhatom-e mindig gyónás nélkül? 2. Probléma nekem egy papis-

merősömmel való kapcsolatom. 3. Hogyan tovább? 
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2927. Kérdező: BŰNÖKRŐL 

1. Milyen lelki bajnak jelzése a bennem lévő csomók létezése? 2. Bűn-e 

egy többször elválttal kötött házasság? 3. Bűn-e a házasság nélküli nemi 

élet? 

2928. Kérdező: TANÚSÁGOT SZERETNÉK TENNI JÉZUSRÓL! 

Hogyan tegyek tanúságot melletted,  Uram? 

2929. Kérdező: MI A FELADATOM? 

1. Egy álomról, amelyben valakinek felrobbant a feje. 2. Mi a felada-

tom, hátralévő földi életemben?  3. Nagyon megérzem a Holdtöltét. 

2930. 

 

 

 

2931. 

 

 

 

 

2932. 

 

 

 

2933. 

 

 

 

2934. 

 

 

 

 

2935. 

 

 

 

2936. 

 

 

 

2937. 

 

 

 

2938. 

 

Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL, ISTENVERÉSRŐL 

1. Mikor és milyen jeleket kapunk kislányunktól? 2. Előző leányom 

születne le, ha vállalnánk még gyermeket? 3. Miért ver engem az Isten 

ennyire? 

Kérdező: SOK A BIZONYTALANSÁG BENNEM 

1. Mit kell tennem, hogy vállalkozásom jobban menjen? 2. Gyermekem 

arcát hogyan tehetjük széppé? 3. Helyes, ha ahhoz járok tanulni, aki a 

Szűzanya másának mondja magát? 

 

Kérdező: ÉRDEKEL A MÚLTAM, JÖVŐM, JELENEM 

1.Hogyan változtathatom meg környezetemet? 2. A szerelem terén mit 

várhatok? 3. Előző életemről szeretnék tudni valamit! 

 

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

Álmomban kiszáradt földön jártam kétségbeesve, majd ezen átkelve 

csodálatos világba értem. 

 

Kérdező: JÉZUS VÁLASZOL? 

1.Milyen kilátásaim vannak az egészség terén? 2. Külföldi üzlettársam 

szerintem nem mindig őszinte. 

 

Kérdező: HIVATÁSOMRÓL. LEMONDJAK HELYEMRŐL? 

1. Feleségem ellene van annak, hogy szívvel-lélekkel tegyem azt, amit 

hivatásomnak élek meg. 2. Lehet társam az, aki hivatásomban segítsé-

gemre akar lenni? 3. Álljak félre, hogy másnak helyet adjak? 

 

Kérdező: MAGAMRÓL 

Mi az életállapotom? 

 

Kérdező: ELÉG KÖZVETLENÜL ISTENNEK GYÓNNI? 

1. Csak Istennek gyóntam, és úgy áldoztam. Bűn ez? 2. Minden pén-

zünk elúszott egy befektetésen. 3. Rendeződik valaha anyagi helyze-

tünk? 

Kérdező: JÁRJAK FŐISKOLÁRA? 

Fejlesszem-e magam egy bizonyos főiskola vállalásával? 
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2939. 

 

 

2940. 

 

Kérdező: SÚLYOS ANYAGI GONDJAIM VANNAK 

Súlyos anyagi gondjaim miatt nem látom a kiutat. 

 

Kérdező: TÚL NYITOTT VAGYOK 

Nyitott vagyok az ellentétek felé. Mit tegyek? 

2941. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Hogyan segíthetnék enyéimen? 

2942. Kérdező: JÖVŐMRŐL 

1. Miért kaptam jelet a homlokomon? 2. Édesapámmal egymásra talál-

tunk-e? 3. Családunkban várható-e döntő változás? 

2943. Kérdező: GONOSZOK VAGYUNK? 

1. Ki a Sátán? Férjem, fiam vagy én? 2. Egy imacsoportról kérek véle-

ményt! 3. Néha az imában nem vagyok ura testem állapotának. Miért? 

2944. Kérdező: NEM SIKERÜL SEMMI! 

Nekem semmi nem sikerül. Csupa rosszat nyújt az élet. 

2945. Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK? 

1. Betegségeimből ki lehet gyógyulni? 2. Nagyon vallásos vagyok, s 

megható meditációim voltak. 3. Védőszentemet láttam? 

2946. Kérdező: FÉRJEMMEL VAN PROBLÉMÁM 

Leányomat én elengedtem, de édesapja nem! 

2947. Kérdező: ÖNISMERETRŐL 

Hogyan tudok helyes önismeretre jutni? 

2948. Kérdező: JÖVŐMRŐL 

1. Lesz-e igazi szerelem egy kapcsolatomból? 2. Együtt maradunk-e 

örökre? 3. Hogyan valósíthatom meg életem nagy álmát? 

2949. Kérdező: ROSSZ ÁLMAIM VANNAK 

Rossz álmaim vannak és sokat fáj a fejem. 

2950. Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL 

1. Műtétem után teljes-e a gyógyulás? 2. Csodás dolgot láttam az égbol-

ton. 3. Miért nem tudok egyet érteni párommal? 

2951. Kérdező: MELYIK EGYHÁZHOZ TARTOZZAM? 

1. Áldásodat adod arra, hogy betagozódjam a katolikus Egyházba? 

2. Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon! 3. Máriáról szóló könyv 

Medjugorjében elkészült-e már? 

2952. Kérdező: FÁJNAK BŰNEIM! 

Bűntudatban élek! 

2953. Kérdező: ÖNFELAJÁNLÁS 

Életemet Eléd tártam. Hogyan fogadod? 

2954. Kérdező: JÖVŐMRŐL 

1. Lesz-e új munkám?2. Sikeres lesz-e gyermekeim további élete? 

2955. Kérdező: SZÜLETÉSEM ELŐTTI ÉLETEMRŐL 

1. Hol voltak gyermekeim, mielőtt megszülettek? 2. Miért éppen én let-

tem az édesanyjuk? 3. Láthatták az eddigi életemet, mielőtt megszület-

tek 

2956. Kérdező: NE ÍRJATOK OLVASHATATLANUL! 
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Egy kapcsolatról 

2957. Kérdező: MI VAN  ANYÁMMAL? 

1. Anyám valóban nincs már a tisztító helyen? 2. Mi a véleményed ró-

lam? 3. Kisnyugdíjas vagyok. Lesz-e segítőm? 

2958. Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK 

A jézusi utat keresem! 

2959. Kérdező: GYÓYÍTANAK ENGEM? 

1. Valóban életet mentő műtétet végzett rajtam egy csoport? 2. Isten ál-

tal gyógyítanak ők? 3. Kigyógyulok valaha betegségemből? 

2960. Kérdező: JÁRJUNK GYÓYGÍTÓHOZ? 

1. Kell-e járnunk leányunkkal egy gyógyítóhoz? 2.  Van-e fontos üzene-

te számunkra a HANG-nak? 

2961. Kérdező: ISTEN ÁLDÁSA NÉLKÜL VAGYUNK? 

Nem Isten áldásával kötöttünk házasságot. 

2962. Kérdező: TEÁLTALAD VAN EGY KAPCSOLATOM? 

1. Napi kapcsolatban vagyok védőszellememmel. 2. Van egy kapcsola-

tom. Te rendelted az illetőt mellém? 3. Szükségem van a bölcsesség lel-

kére. Megérdemlem? 

2963. Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

1. Használhatom-e pénzért kapott képességemet?(REIKI) 2. Egy álom-

nak magyarázatát kérem, melyben egy könyvet láttam egy bizonyos fel-

irattal 3. Mi a lélekkeresztség? 

2964. Kérdező: LELKI BETEG VAGYOK 

Lelki betege vagyok egy balesetemnek. 

2965. Kérdező: MEGKÖTÖZÖTTSÉG-E A BARÁTSÁG? 

Mi a különbség a barátság és a megkötözöttség között? 

2966. Kérdező: UTAMRÓL 

1. Szeretnék többet tudni a REIKI-ről! 2. Tudunk-e lelkileg segíteni 

egyik rokonunkon? 3. Jó úton járok-e? 

2967. Kérdező: ÉRZÉKENY VAGYOK AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA 

1. Nehezen viselem el az igazságtalanságot, az embertelenséget. 

2. Partnerkapcsolataim nem sikerülnek. Lesz-e hű társam? 

2968. Kérdező: MEGHALT ANYÁMRÓL, ÉLŐ GYERMEKEMRŐL 

1. Mit tehetek meghalt édesanyámért? 2. Hogyan segíthetek lázongó 

gyermekemnek? 

2969. Kérdező: JELENEM ÉS JÖVŐM ÉRTELMÉRŐL 

1. Meggyógyulok-e valaha?2. Rendbe jön-e az életem? 3. Miért vagyok 

itt a Földön? 

2970. Kérdező: PROBLÉMÁS AZ IMACSOPORTOM 

1. Imacsoportom megbélyegez. 2. A Gréber könyvről kérek véleményt! 

3. Hogyan segíthetek beteg édesanyámon? 

2971. Kérdező: JÉZUSI-E AZ UTAM? 

1. Egy szelíd hang nem irányít, csak válaszol. Ki ő? 2. Haladok egy 

úton. Jézus útja ez? 

2972. Kérdező: NEM OLVASTAM A HANGOT 
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Nem olvastam a HANG-ot, de nincs is jelentősége. 

2973. Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK? 

1. Jézus fájdalmas arcát láttam a torinói leplen. 2. Gyermeknek éltem 

meg magam. 3. Ima közben gyakran sírás vesz erőt rajtam. 

2974. Kérdező: GONDBAN VAGYOK AZ ITAL MIATT 

1. Melyik próféta a hiteles? 2. Nehéz elviselni a földi élet nyomorúsá-

gát. 3. Probléma számomra az ital. 

2975. Kérdező: ANYA-GYERMEK, ÉS TÁRSKAPCSOLATRÓL 

1. Hogyan fog fiam élete alakulni? 2. Anya-gyermek kapcsolatról kér-

dezem a HANG-ot. 3. Lesz-e igazi társam? 

2976. Kérdező: SZERETNÉK ÉBRESZTŐT KIÁLTANI! HOGYAN? 

Hogyan, mivel lehetne legjobban felébresztenünk: 1. A keresztény ne-

veltetésű, de közömbössé  vált 4-5 millió magyart. 2. A hit, vallás nél-

kül felnőtt kb. 3 millió magyart? 

2977. Kérdező: NAGYON BŰNÖSNEK ÉRZEM MAGAM 

1. Mindig bűnösnek érzem magam. Nem merek áldozni. 2. Milyen lehet 

a tisztítótűz? 3. Férjem nagyon kötődik anyjához. 

2978. Kérdező: TÖBB BEAVATÁST IS KAPTAM 

Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz. 

2979. Kérdező: MÁRIA ÉS MÁRTA ESETE 

Nem értem Mária és Márta esetét igazán. 

2980. Kérdező: HOGYAN TESZ ENGEM ÉLŐVÉ AZ ÚR? 

1. Mit jelent az, hogy élővé tesz engem az Úr? 2. Mit kell legyőznöm 

magamban? 3. Mit jelent az, hogy az Úr gazdagságában részesülök? 

2981. Kérdező: NEM VAGYOK MINDENKINEK JÓ 

Egy szeretetotthonban nem tudok mindenkinek eleget tenni. 

2982. Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL 

Őrangyalok nevét kérem megmondani! 

2983. Kérdező: NEM VAGYOK ÖSSZESZEDETT 

1. Elvesztettem a bizalmamat az emberekben. 2. Imáimban elkalandozik 

a gondolatom. 3. Nyelv-problémáim vannak a HANG-könyvekkel kap-

csolatban. 

2984. Kérdező: A SZELLEMVILÁG NAGY PROBLÉMÁKAT OKOZ 

1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél. 2. J. Gréber könyvé-

vel kapcsolatban is gondjaim vannak. 3. A párválasztás személyre szó-

lóan jöhet közvetlenül Istentől? 

2985. Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL 

1. Barátom depressziós. Hogyan segíthetnék rajta? 2. E barátommal 

kapcsolatban, mit várhatok a jövőtől? 3. Mi az Úr szándéka velem? 

2986. Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK 

1. Mit kell tennem férjemmel kapcsolatban? 2. Mit kell tennem leá-

nyommal kapcsolatban? 3. Mit kell tennem édesanyámmal kapcsolat-

ban? 

2987. Kérdező: BESZÉLGETNI SZERETNÉK JÉZUSSAL! 

1. Mit kell tennem, ha a testem él, de lelkem halott? 2. Mivel vagyok 
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megkötözve? 3. Hogyan kell Jézussal beszélgetni? 

2988. Kérdező: BŰNBEN ÉLEK? 

1. Elváltam feleségemtől. Mennyiben az én bűnöm ez? 2. Minden tekin-

tetben gazdagságra születtünk? 

2989. Kérdező: MIRE KÖTELEZ EGY LÁTOMÁS? 

Barátom arcát, akivel szakítottam, láttam kirajzolódni egy  gyönyörű 

gömbön. E "látomás" mire kötelez engem? 

2990. Kérdező: CSŐDBE JUTOTTAM ANYAGILAG 

Teljes anyagi ellehetetlenülésben élünk. 

2991. Kérdező: KISÉRTÉS VAGY FELADAT AMI ELŐTTEM ÁLL? 

1. Lehet feladatom barátom megtérítése, vagy ez csak kísértés? 

2. Személyemre vonatkozóan kérek véleményt a HANG-tól! 

2992. Kérdező: MAGAMRA MARADTAM 

1. Elhunyt férjem megbocsátott-e nekem? 2. Gyermekeim nem állnak 

mellettem. Ez nagyon fáj! 

2993. Kérdező: BENSŐ BÉKÉRE VÁGYOM! 

1. Lelki békére vágyom! 2. Fejfájásom megszüntethető-e? 3. Férjemmel 

való kapcsolat rendeződik-e? 

2994. Kérdező: MI AZ EMBERI TISZTESSÉG? 

1. Az emberi tisztesség nem függhet Isten lététől. 2. Az élet értelmét az 

alkotó munkában látom. 3. Párommal nem találjuk meg a kellő harmó-

niát. 

2995. Kérdező: MEGVÁLTOZTAM BETEGSÉGEM ALATT! 

Betegségemből kigyógyulva, nagyon megváltoztam. 

2996 Kérdező: EGY AKAROK LENNI JÉZUSSAL A SZENVEDÉSÉBEN 

IS! 

Szeretnék részesülni Jézus szenvedésének jeleiben! 

2997. Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK A BIBLIÁBAN 

Pál leveleiben súlyos ellentmondásokat találok! 

2998. Kérdező: JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ? 

Áldozhatok-e úgy, hogy nem térek ki a református egyházból? 

2999. Kérdező: NAGYON SZOMORÚ VAGYOK! 

Vigasztalásra vágyom! 

3000. Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL 

1. Túlontúl óvatosnak érzem magam. 2. Szeretném, ha nem megkötö-

zöttség lenne kapcsolatom! 3. Érdekel, vonz az asztrológia. 

3001. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

1. Megérezte-e fiam a korai halálát? 2. Mit tehetek itt hagyott,  kétség-

beesett szerelmével? 3. Volt-e már közös éltünk vele? 

3002. Kérdező: ÓRIÁSI VESZTESÉG ÉRT BENNÜNKET! 

Egyetlen kislányunkat elveszítettük! 

3003. Kérdező: HOGYAN KELL JÓL IMÁDKOZNI? 

1. Lehet imádkozni szent Antal vagy Kaszap I. imái szerint?2. Milyen 

imaformában hallgat meg engem az Isten? 3. Fáj, hogy pusztul a világ! 

3004. Kérdező: ÁLTALÁBAN NYUGTALAN VAGYOK 
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Csak rövid ideig találom meg szívem nyugalmát. 

3005. Kérdező: NEM KAPTAM VALLÁSOS NEVELÉST 

1. Nem voltam elsőáldozó, sem bérmálkozó. 2. Nagyon rám telepednek 

szeretteim. 3. Sorsdöntő-e számomra az, akivel találkoztam? 

3006. Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG 

1. Hogyan találhatom meg az Istenhez vezető utat? 2. Mikor találom 

meg igazi társamat? 3. Hol tartok a karmikus 'adósságaim' terén? 

3007. Kérdező: HOGYAN LEHETNE ELVISELHETŐBB AZ ÉLETEM? 

1. Munkahelyemmel kapcsolatban kérek tanácsot. 2. Van-e valami 'rej-

tett' betegségem? 3. Nézésem bántja azt, akivel beszélek. 

3008. Kérdező: NAGY HIÁNYÉRZETEM VAN! 

1. Miért vesztettem el a hangszerrel a kapcsolatomat? 2. Miért nem talá-

lok megfelelő társat földi életemben? 

3009. Kérdező: SORSOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Születnek a Földre már előbbre újjászületettek? 2. A Lélek gyümöl-

cseit az újjászületettek élik át? 3. Hogyan és mit tanuljak? 

3010. Kérdező: EGYÉNI FELELŐSSÉGRŐL 

1. Vannak-e véletlenek, vagy minden meg van írva? 2. Mindenki a saját 

sorsának a kovácsa? 3. Milyen szerepe van az őrangyalnak? 

3011. Kérdező: MIKOR ÜNNEPELJÜNK? 

1. A szombatot kell ünnepelni vagy a vasárnapot? 2. Miben kell meg-

változnom? 3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

3012. Kérdező: CSALÁDUNK JELENÉRŐL, SAJÁT JÖVŐMRŐL 

1. Rendel-e Jézus társat mellém? 2. Miért és meddig él családunk ilyen 

lehetetlenül? 3. Üzennek-e elhunyt szeretteim valamit? 

3013. Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL 

Milyen gyakran kell gyónni? 

3014. Kérdező: EGY SZÉP ÁLOMRÓL 

1. Miért félek kérdezni? 2. Álmomban egy csupa fehér környezetben 

lobogót tartottam. 3. Nostradamus egyik idézetének magyarázatát ké-

rem! 

3015. Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT! 

Gyermekem sorsáért aggódom! 

3016. Kérdező: NEM TUDOK DÖNTENI 

1. Maradjak jelenlegi utamon? Férjem hasonló helyzetben van. 

2. Jézussal álmodtam. Két szegfűt vittem a templomba. 3. Álmomban ki 

akart menni belőlem a lélek. Kértem, hogy ne! 

3017. Kérdező: PAPI HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZOM 

1. Gyakran csak lélekben vetek keresztet, s így szólok Hozzád.  

2. Küldj papokat! 3. Add áldásodat mindannyiunk munkájára! 

 

3018. Kérdező: KÖZÖSSÉGÜNKRŐL, MAGAMRÓL 

1. Jó az út, amelyet közösségünk jár? 2. Anyámnak jól segítettem a ha-

láltusájában? 3. Fiamért sokat imádkozom. 

3019. Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST! 
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Szerelmeslevél Jézusnak! 

3020. Kérdező: VAN BŰNEIMRE BOCSÁNAT? 

1. Egyházilag nem esküdhetek templomban. 2. Bűneimre hogyan kap-

hatok bocsánatot? 3. Nagyon szeretnék gyónni, áldozni! 

3021. Kérdező: LEÁNYOMNAK SEMMI NEM SIKERÜL 

Leányomat sorozatos kudarcok érik. Miért? 

3022. Kérdező: BARÁTSÁGRÓL, ÖRÖKÉLETRŐL 

1. Negyven éves barátság után eltávozott a barátnőm. 2. Áldd meg sze-

retteimet! 3. Fogadd el szívem szeretetét! 

3023. Kérdező: HOGYAN SZABADULHATNÉK MEG  AZ ALKOHOL-

TÓL? 

Nem tudunk megszabadulni társammal  az alkoholproblémánktól. 

3024. Kérdező: HOL VAN A SZABADSÁG ÉS BŰNRÉSZESSÉG HATÁ-

RA? 

1. Nagyfiammal vívom harcomat. 2. Hallucináltam, vagy mi történt ve-

lem? 3. Átadom magam neked, Jézusom! 

3025. Kérdező: EGY JÉZUSI GYÜLEKEZETRŐL 

1. A 'Jézus Krisztus Szeretet' gyülekezet kedves Jézusnak? 2. Szeret-

nénk egyre jobban megismerni Jézust! 

3026. Kérdező: MIÉRT KÍNOZZÁK AZ ÁLLATOKAT? 

Nem tudok belenyugodni az állatok szenvedéseibe. 

3027. Kérdező: ANGYALRÓL, ÖRDÖGRŐL, ÖNGYILKOSOKRÓL 

1. Szeretnék őrangyalommal találkozni! 2. Meddig fog az ördög ural-

kodni a páromon? 3. Helyes-e öngyilkosokért imádkozni? 

3028. Kérdező: FURCSA LETT AZ ÉLETEM 

A velem történő furcsa dolgok miért vannak? 

3029. Kérdező: SOKAT FOGLALKOZTAT A HALÁL GONDOLATA 

Miért gondolok annyit a halálra? 

3030. Kérdező: NEM ÉRTEM AZ ESEMÉNYEKET 

Furcsa dolgok történnek velem. 

3031 Kérdező: MI AZ OKA BETEGSÉGEMENK? 

Miért kaptam betegségemet? 

3032. Kérdező: GONDBAN VAGYOK ANYÁMMAL 

1. Édesanyámmal nem értjük meg egymást. 2. Költözzem össze bará-

tommal? 

3033. Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM! 

Nagyon elkeseredett vagyok! 

3034. Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

1. Vágóhídon dolgozom. Hagyjam ott? 2. Nagyon félénk vagyok. 

3035. Kérdező: REMÉNYTELEN VAGYOK 

Elveszettnek érzem magam. 

3036. Kérdező: MIT TEGYEK LEÁNYOMÉRT? 

Leányom elhagyta a családját. 

A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben, 

egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú. 
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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) 

 

Működési engedélyét 1997 őszén a Váci Megyés-főpásztor a Váci Egyház-

megye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Budapesten él. 

 


