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3485.                                      ELŐSZÓ 

 

 Hála a HANG-nak a vigasztalásért, buzdításért, építésért, amelyben ré-

szesültünk Általa. Megköszönöm a sok szeretetet és segítséget Jézusnak, 

amit a HANG-könyvekben is kaptunk. 

 Dombi atya! Születésnapja alkalmából az Úr áldását kérem Önre, és 

megköszönöm szerető szolgálatát, amely lelki fejlődésünket szolgálja. 

 Szükségesnek érzem, hogy beszámoljak lelki fejlődésemről a HANG- 

könyveket tanulmányozva.  

1996-tól olvasom rendszeresen a HANG-könyveket a mai napig. Köz-

ben én is kaptam négy levelet, személyes útmutatást számomra. A HANG-

könyvekben lévő többi választ is tudom a magam számára alkalmazni. 

 Csak e könyvek olvasása által tudtam eljutni oda, hogy gondolkodás-

átalakítást kezdjek, s kezdem megérteni, hogy egyedül Isten a lényeg. 

 A HANG-könyvek olvasása előtt a hangsúlyt a betegségeimtől való 

megszabadulásra és az anyagi javakra tettem. Betegségemet nagy szenvedés-

nek éltem meg. Most már más szemléletre jutottam. Kegyelemként fogadom 

el, hogy meg is tudtam változni, hogy el tudok elindulni a Jézushoz vezető 

úton. Megköszönöm, hogy Jézusra találtam, hogy Jézusé vagyok, hogy bete-

gen is tudok segíteni embertársaimnak, hogy a lelkem fejlődését most már a 

betegségem elébe tudom helyezni, hogy már kezdem a hangsúlyt az értelem-

re tenni. (Eddig az érzés dominált!) Továbbá megköszönöm Jézusnak, hogy 

igyekszem Jézust egyre jobban megismerni és megszeretni, és másokkal is 

erről beszélni.  

„Tanuljatok Engem, Jézust!”, amint a HANG 27-dik kötetében olvas-

ható. Nekem most már ez a tanulás a legkedvesebb. E nélkül nem tudnám 

megvalósítani, hogy Jézus legyen az abszolút Első az életemben, és hogy a 

lélek gyógyulását kell előtérbe tenni, s aztán jöhet csak a testé. 

 Lelki fejlődésemben nagy segítségemre van a „Merre menjek” című 

hittankönyv is, és ezen kívül még sok vallásos témájú könyvet olvasok. 

 Most kezdtem el a HANG első kötetének harmadszori olvasását. Most 

már jobban megértem, hogy mit jelent Jézust ÚT-ként vállalni. 

 Gyakorlatban nehezen tudom megélni, hogy növekedjek a szeretetben. 

Gyakran cipelek szeretetlenséget, ezért imádkozom, hogy ez megszűnjön. 

Nem voltam elég okos és óvatos, és sokan nagyon becsaptak, de igyekszem 

szeretetben fejlődni, Jézustól erősítést kérve. 

 Jézus jóságában bízva igyekszem a szívbékét átvenni Jézustól, minden 

körülmények között. Több esetben nyugtalan a szívem, melyben nyomot ha-
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gyott, hogy testi betegségek gyógyításával foglalkoztam, és a lélekét elha-

nyagoltam. 

 Ezután még többet tanulmányozom a HANG-könyveket, és igyekszem 

a HANG útmutatásait követni, megértve, hogy az imádság és a tanulás mel-

lett növekedhetek szeretetben, és a szívbékét is át tudom venni Jézustól. 

 Bennem sugárzó energiákat érzek, melyeket nem tudok felhasználni, 

de megértettem a HANG-könyvekből, hogy Jézus kell legyen a legfontosabb 

az életünkben. 

 Még egyszer megköszönöm a HANGNAK, hogy a HANG-

könyvekben lévő útmutatás alapján Jézusra találtam. Köszönöm Dombi 

atyának a szolgáló szeretetét, amelyet embertársai lelki fejlődéséért tesz.  

 Szeretettel 

1998. nov. 8. 

 

Románia 

Temesvár                                                                    T. Mária 

------------------------------------------------------------------------------   

 

Örömóda 

 

Mikor tapasztalod szeretetnek gyöngéd hatalmát, 

S minden, ami jó, az benned akar lakni, 

Érzed: Isten minden felett adja önmagát, 

S mennyországa szívedben otthont óhajt kapni. 

 

Boldogok, kik kegyelemben megtagadják magukat, 

S csendes békében örömüket őrzik, 

Mert te sem lelhetsz semmi másban nyugalmat, 

Míg szíved egészen Benne meg nem nyugszik. 

 

Hogy beáradjon áldásának csendes békessége, 

Némulj el földnek összes ékessége. 

Te úgy nyisd ki szívednek bezárt templomát, 

Hogy megtagadd mástól a belépés jogát. 

 

                                                                   B. Erika 
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3486. 

Kérdező: CSALÁDOM ÉLETÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Helyesen élem-e az életemet? 

 2. Gyermekeim, unokáim helyesen fejlődnek a szeretetben? 

 3. Nagy családom, tehát édesanyám is, helyesen szeret? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amint a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is, csak napra lebont-

va, tehát közvetlenül a lelkiismereteden keresztül tudok válaszolni kérdésed-

re. Magad is tapasztaltad már, hogy helytelen viselkedésed után elszégyellted 

magadat. 

 Bizony nagyon komoly keresztet kell viselned részeg párod mellett. 

Ami fájdalmat ilyenkor átélsz, az az Én, a te Jézusod fájdalma benned. Ne-

kem is nagyon fáj, amikor látom, hogy gyermekeim mennyire tudnak önma-

gukkal szembefordulni, mennyire képesek ellenségévé válni saját lelküknek-

testüknek egyaránt. 

 Ami az Én fájdalmamat enyhíti, enyhítse az a tiédet is. Ez pedig az, 

hogy e szenvedéseink el fognak múlni! Nem mondok időt, mert pontosan 

nem is lehet megmondani azt, hogy ki és mikor dönt Isten mellett. De az biz-

tos, hogy egyszer férjed is megtér, szenvedélybetegségéből kigyógyul. Teje-

sen rajta áll, hogy mennyi idő, esetleg hány nyomorúságos élet kell még eh-

hez neki. De egyszer ő is szabaddá válik, s békében lesz Velem, önmagával 

és mindenkivel. Kell hogy neked is erőt adjon ez a remény! 

 2. 3. Mindkét kérdésedre a válaszom lényegében ugyanaz. Minden em-

ber, kivétel nélkül, sok-sok lehetőséggel találkozik életében, s ezek a lehető-

ségek azok a talentumok, amelyekkel mindenki rendelkezhet jól és nem jól. 

Mindenkinek önmagának kell eldöntenie, hogy miképpen használja fel lehe-

tőségeit. E téren nem jósolhatok, mert ti valóban szabadok vagytok! Ezért 

vagytok felelős személyek! Ezért lehettek boldogok! 

 Én, Jézus, elmondtam és elétek éltem Isten irántatok való szeretetét: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen (János 3;16)”. Ennél többet 

már Isten sem tehetett értetek. Most már minden rajtatok múlik.  

Három dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy Isten sokkal jobban 

szeret benneteket, mint ti egymást vagy akár önmagatokat. A másik az, sen-

kinek nem kell gondban lenni mással, csak önmagával, vagyis mindenki csak 

önmagáért felel. A harmadik pedig az, hogy előbb-utóbb mindannyian Rám, 

Jézusra, fogtok találni abban a szeretetben, amelynek csírája minden szellemi 

teremtményben kiirthatatlanul benne van. Mert hiszi, nem hiszi, akarja, nem 
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akarja, minden szellemi lényben, tehát minden emberben is, jelen van boldo-

gító módon az Isten.  Ezért mondhattam keresztrefeszítésem előtt: „Én meg, 

ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok (János 

12;32)”. Ez csak idő kérdése! Az időről pedig tudnod kell: mi az az örökké-

valósághoz képest! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3487. 

Kérdező: MÚLTRÓL, JELENRŐL, JÖVŐRŐL SZERETNÉK TUDNI! 

 1. Férjem valóban Illés, ker. János volt? 

 2. Valóban médium vagyok? 

 3. Szeretném tudni, mint hoz a jövő. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Illés lelke sok lelket megérintett és megihletett már eddig is azok 

közül, akik megszülettek a Földön. De egyik sem volt és nem is lesz úgy Il-

lés, mint ker. János volt! Senkinek és soha nem adatik olyan szerep, amelyet 

Illésnek ker. Jánosként vállalnia kellett. Nem is adódhat, mert olyan előfutár-

szerepre már soha többé nem lesz szüksége a világnak! 

 2. E téren is pontosítanom kell. Kivétel nélkül mindenki, aki Engem, 

Jézust, befogad életébe, az ezzel missziót is, küldetést is befogad. Tehát mé-

dium!  

Médiumi szereped tartalma feltétlenül felismerhető lesz általad akkor, 

amikor ennek eljön az ideje! Bár te tudattalanul is közvetítesz Engem éle-

teddel, magatartásoddal olyankor is, amikor erre nem is gondolsz. 

 3. Nem vállalkozom jóslásokban veled kapcsolatban sem, mert nem 

akarom, hogy vágyaid, fantáziád, elterelje a figyelmedet arról a JELEN-ről, 

amelyet itt és most kell megszentelned, vagyis Velem és Értem megélned. 

 Nagyon szeretlek, és  megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

3488. 

Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI! 

 1. Pszichotronikusként helyesen segítek másokon? 

 2. Gyermekem fog családot alapítani? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A pszichotronika önmagában nem elég arra, hogy valaki közelebb 

kerüljön Hozzám, Jézushoz. De az, aki pszichotronikával foglalkozik, s ő 

maga is tudja, hogy kegyelmi eszköz lehet a Szentlélek kezében, az tudja se-

gíteni a jó szándékú embereket ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Hozzám! A 
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döntő tehát nem a pszichotronika önmagában, hanem annak Hozzám állása, 

aki pszichotronikusnak mondja magát. Ez a legfontosabb! Ez a lényeg! 

 2. Neked már tudnod kell, hogy egy családalapításhoz több szellemi 

lénynek szabad döntése szükséges. Még azoknak a szabad döntéseit sem 

mondhatom el senkinek, amelyekről tudok, ha előbb nem kaptam engedélyt 

azoktól a szellemi lényektől, akiknek szabad döntésük alapján megszülethet 

egy gyermek a Földön. 

 Annak utána nyomozhatsz gyermekednél, hogy akar-e családot alapíta-

ni. Annak már nehezebben nézhetsz utána, hogy a szellemvilágban van-e, és 

ki az, aki vállalná, hogy gyermekednél megszülessék. De Én, Jézus, egyik 

helyen sem kaptam arra engedélyt, hogy ebben neked nyilatkozzam. 

 Ne gondoljátok, hogy Én, Jézus, bármit is tudathatok veletek másokról, 

amire ezek a mások Nekem nem adtak engedélyt! Még Júdás árulását sem 

mondhattam el senkinek az ő tudta nélkül! 

 Én, a megtestesült Isten, sokkal jobban tisztelem szabad döntéseiteket, 

semmint gondolnátok! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3489. 

Kérdező: TÁRSAM MIÉRT OLYAN, AMILYEN? 

 1. Hogyan tudnék pozitív lenni? 

 2. Karmikus adósságot kell törlesztenem? 

 3. Mások vannak rossz hatással társamra? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Lelked mélyén nagyon érzed, hogy életed megoldása  csak az lehet, 

hogy te légy pozitív!  

Igen. Minden körülményre és minden kapcsolatra áll a mondás, hogy 

az élet nem olyan, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! 

Ez azt jelenti, hogy nincs objektíve jó vagy rossz körülmény. A látásotok 

dönti el, hogy milyennek ítélitek meg körülményeiteket. Az Én 

keresztrefeszítésem ugyancsak a lehető legrosszabbnak tűnhetett minden jó 

szándékú ember szemében, s Én, Jézus, mégis azt mondtam, hogy számomra 

ez volt a legjobb (Lukács 24;25-26)! 

A te esetedben az lenne a fontos, hogy legyen egy olyan reggeli imád, 

amelyben megbeszéled Velem, Jézussal, mi lesz a teendőd az elinduló nap 

folyamán. Legalább körvonalakban látnod kell, hogy te a saját magatartásod-

dal miképpen tudsz megelégedett lenni. Nem a másik magatartása ilyenkor a 
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döntő, hanem az, hogy neked hogyan kell reagálnod körülményeid hatására 

úgy, hogy téged  önvád ne érhessen. 

Az más dolog, hogy sokszor fáj neked az, ami Nekem, Jézusnak, is fáj. 

Fáj minden olyan esemény, amelyet nem a szeretet hozott létre, hanem az 

önzés, a szenvedély, a gyűlölet, a félelem, a menekülés a szembesülés elől, és 

még sorolhatnám azokat az okokat, amelyek miatt valaki saját magának el-

lensége. Ez mind fáj Nekem. Igen, mert Én akkor is nagyon szeretek min-

denkit, ha Engem nem szeretnek! De döntően mégis csak a Magamban lévő 

szeretet az, ami Engem boldogít, s így van ezzel minden szellemi lény!  

Nem a szenvedés boldogít, hanem az a szeretet, amely itt a Földön leg-

többször keresztet hordoz. Egy szerető szív szenvedéseivel együtt csak akkor 

lehet boldog, tehát csak akkor élhet át minden szenvedés ellenére benső bé-

két, ha két dolgot biztosan tud. 

Az egyik az, hogy szenvedése feltétlenül el fog múlni, mivel az, akit 

szeret, egyszer rá fog döbbenni arra, hogy csak úgy lehet boldog, ahogy azt 

az Isten megálmodta róla. Mikor? Ez nem Istentől, hanem az illetőtől függ. A 

másik? 

2. E másikat e második kérdésedre adott válaszomban közlöm veled. 

Bizony, te is adósságtörlesztésre jöttél le a Földre, s azzal a szenvedéssel, 

amelyet párod okoz az iszákosságával, törlesztesz előző életeid botlásaiért. 

Mindenképpen igaz az, hogy csak annak van reménye arra, hogy már a 

Földön egyre többet éljen át abból a szívbékéből, amely nem más, mint az Én 

boldogító jelenlétem benne, aki a hittől átjárt józan eszét arra használja, ami-

re való. Tehát arra, hogy élő kapcsolatban legyen Velem, Jézussal. 

 3. Ha az előző két pontban adott válaszaimat figyelmesen átgondolod, 

akkor beláthatod, hogy mások hatásának következménye nem attól függ, 

hogy azok a mások mit és miért tesznek, hanem attól, hogy hogyan álltok 

hozzá ezekhez. 

 Az igaz, hogy azok a döntések, amelyekről tehettek, meghatároznak 

benneteket. Ez azt jelenti, hogy aki dönthet aközött, hogy kocsmába vagy 

templomba menjen, azért dönt úgy, ahogy dönt, mert azt akarja, hogy az ha-

tározza meg őt. Ez azt jelenti, hogy nem a kocsmákat kell bezárni, mert oda 

sokan járnak, hanem mindenkinek arra kell ránevelnie önmagát, hogy lelké-

nek örök javát keresse és biztosítsa, amikor szabadon dönthet. Bizony elő-

fordulhat, hogy valaki lelke békéjét jobban megtalálja a kocsmában, mint 

otthon. De azért nem ez a jellemző! 

 A nem szabad döntések nem érdekesek, mert azok nem érintik boldog-

ságotok területét. 
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             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3490. 

Kérdező: NAGYOBB BIZTONSÁGBAN SZERETNÉK LENNI! 

 1. Hogyan győzhetek az ellenség felett? 

 2. A gyermekek miért szenvednek annyit? 

 3. Lesz valaha jó társam? Furcsa dolgok vannak körülöttünk. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A ti korotok a hiszékenység, tehát a hitetlenség kora. Ahogy fogy va-

lakiben a HIT, úgy nő benne a hiszékenység.  

 A HIT akkor él, ha valaki szerinte igyekszik élni! Feltétlenül lehetősé-

getek van arra, hogy erősítsétek hiteteket. Ha ez nem így lenne, akkor Én, Jé-

zus, nem kérhettem volna számon tanítványaimtól hitük növekedésének 

gyengeségét. (Máté 21;21 és Márk 4;40) De számon kértem. 

 Olyan csodálatos erőforrás van birtokotokban a HIT által, amelynek ha 

csak kis részét veszitek igénybe, már akkor is csodákra vagytok képesek 

(Márk 9;23).  

Újra és újra mondom: ne ti kérjetek Tőlem, Jézustól, hitet! Én, Jézus, 

kérek tőletek hitet! Vagyis átélését annak, hogy minden jóra képes vagy Álta-

lam, Velem és Bennem, ami a boldogságodat, tehát bensőd békédet illeti! 

 Te a Győztes oldalán állsz (János 16;33)!  

 Ha elhiszed, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, akkor Én, 

a te Jézusod, benned máris győzhetetlen vagyok. 

 2. A gyermekeket csak ti látjátok minden rossztól mentes, ártatlan lé-

nyeknek. Ők is adósságtörlesztésre is jöttek a Földre. Van olyan gyermek, aki 

már nagyon korán kell hogy elkezdje azt az adósságtörlesztést, amely nélkül 

nem születhetik újjá, tehát amely nélkül nem válhat alkalmassá az Isten or-

szágára (János 3;3). 

 Akár gyermek valaki, akár felnőtt, abban közös a sorsotok, hogy sors-

problémáit mindenkinek fel kell vállalnia. Nagyon természetes, hogy minden 

felnőttnek nagyobb a szabadság-köre, s így az önmaga iránti felelőssége is, 

mint egy gyermeknek. De azt ne gondolja senki, hogy Isten bármilyen szem-

pontból személyválogató lenne.  

Sem gyermek, sem felnőtt ne gondolja azt, hogy „ártatlanul” szenved! 

Azok szemében, akik Engem, Jézust, keresztre feszítettek, nem voltam „ár-

tatlan”! Ezek legtöbbje meg volt győződve arról, hogy szolgálatot tesz Isten-

nek azzal, ha Engem megöl. Én pedig a Lk 24;26-ban kifejezetten azt mond-

tam, hogy ez volt a saját üdvösségemnek az ára! 
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 Nyilván nem valami karmikus görcsöt kellett leoldanom Magamról, de 

igenis, sorsvonalam hordozta azt a feladatot, hogy a mindent vevés világában 

is éljem át a mindent adás magatartását, irántatok való szeretetből. Attól te-

hát, hogy valaki Isten előtt „ártatlan”, még nem következik az, hogy az em-

berek előtt is ilyen. És attól, hogy valaki az emberek előtt „ártatlan”, még 

nem jelenti azt, hogy Isten előtt is az! Hát ennyit az „ártatlan” gyermekek 

szenvedéseiről. 

 3. Nincs olyan, hogy valakinek jó társa van, egy más valakinek pedig 

nem jó társa van. Csak arról lehet szó, hogy valaki azt éli meg, hogy kevésbé, 

illetve jobban elviselhető az, akivel úgy döntöttek, hogy állapotszerűen ösz-

szekapcsolják életüket. Isten mindenkit Önmagára, tehát a Legboldogítóbbra 

teremtett, s nem egy másik boldogtalan emberre! 

 Az a sok furcsaság, amelyet utóbbi időben tapasztaltál, semmiképpen 

nem válhat számodra meghatározóvá, ha elhiszed, hogy Én, Jézus, benned 

élek (János 14;23)! Itt ismét a HIT kimondhatatlan erejére hívom fel figyel-

medet. A Sátán egész világa összefoghat ellened, ha egyszer te az Enyém 

vagy - már pedig az Enyém vagy -, akkor minden csak javadra válhat. 

               Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3491. 

Kérdező: MEGOLDATLAN AZ ÉLETÜNK 

 1. Szívbeteg gyermekünk miért olyan, amilyen? 

 2. Hogyan tudjuk életünket megfelelő pályára állítani? 

 3. Bíztató gyógyulást, gyógyuló biztatást várunk. 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Először is örülök annak, hogy nyitottak vagytok. A nyitottságotok Fe-

lém feltétlen feltétele annak, hogy leoldódjanak rólatok bizonyos fájdalmas 

kötelékek. 

 1. Ne az indító-okot, hanem a cél-okot kell látnotok ahhoz, hogy szíve-

tek békéjét megtaláljátok. Ez aztán indító-oka lesz mindannak a jónak, ami 

vár reátok! 

 Mindhármatok érdeke a jelen állapot. Mindhármatoknak meg kell ta-

nulni azt, hogy mindig a másik a fontos. Ezt legnehezebben gyermeketek 

tudja fogni jelenleg. Utána jön az édesanya, majd az édesapa. 

 Egy család lelki fejlődésénél pontosan a fordított sorrendet kell figye-

lembe venni. Az édesapának a legnagyobb a szabadságköre, tehát ő éli át leg-

jobban saját felelősségének fontosságát. Ez azt jelenti, hogy neki a legnehe-

zebb segíteni ebben. Ezután jön az édesanya. Az ő szabadságkörének határait 
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már az édesapának is látnia kell, és nem az apának kell az anya után menni, 

hanem az anyának kell jobban hallgatnia az apára! A legkisebb szabadságkö-

re a gyermeknek van. A szülők feladata, hogy rászorítsák gyermeküket arra, 

hogy a gyermek a saját szabadságkörén belül felelős önmagáért. 

      Eleve rossz pedagógia, ha egy beteg gyermek azt élheti meg, hogy neki 

több van megengedve, mert beteg. Pont fordítva van! Azért beteg, mert adós-

ságot kell törlesztenie előző életének helytelenségei miatt! Ha erre nem vi-

gyáznak a szülők - mondván, mert a gyermek  beteg, ezért többet engedhe-

tünk meg neki -  

akkor adósságát sem tudja törleszteni, és idővel lelkileg el fog torzulni. Nem 

áldássá, hanem átokká fog válni mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerül. 

 Más a betegség, és más a helytelen vagy helyes viselkedés. Más az 

egészség, és más a helyes vagy helytelen viselkedés. A betegség nem erkölcsi 

kategória. A jó, a rossz, ez erkölcsi kategória.  Lehet valaki boldog betegen 

is, és lehet valaki boldogtalan egészségesen is! 

 Amennyire igaz az, hogy a szülőknek nem önmagukért kell élni, úgy 

áll ez a gyermekre is! Sajnos, a szülők - éppen gyermekeikkel való megkötö-

zöttségük miatt - szeretetlenségnek élik meg beteg gyermekükkel a helyes 

szigort, holott éppen ártanak gyermeküknek, ha a megfelelő szigort - vagyis 

azt, hogy gyermekük szabadságkörét figyelembe nem véve, e kört átlépni en-

gedve - nem alkalmazzák. 

 Mindenki - tehát ti sem vagytok ezalól kivételek - csak akkor állítja he-

lyes pályára életét, ha felmérve saját szabadságkörét, e körön belül él teljes 

felelősséggel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféleképpen sem sza-

bad aggodalmaskodni, mert mindenkinek csak azt kell megtennie naponta, 

amit jó szándékkal megtehet a másikért.  

Ki kell tehát kapcsolni azt, hogy többet kellett volna tennetek, mint 

amit tettetek. Minden este ki kell tudnotok mondani: ma ennyi tellett tőlem, s 

ezt köszönöm Neked, Istenem. Soha nem az eredmény a fontos! Mindig a jó 

szándékkal felvállalt napi feladat elvégzése a fontos! Tudnotok kell, hogy 

mindannyian Isten kezében vagytok! Tudnia kell mindenkinek, akik család-

ban élnek, hogy egyik családtag sem istene a másiknak. Minden családtagnak 

az az Isten az istene, aki Bennem, Jézusban, megjelent közöttetek azért, hogy 

életemmel aláhúzott tanításom szerint alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt 

kell megtennie mindenkinek saját szabadságkörén belül! 

 Mindenkinek ott ér véget a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. Minél 

érettebb valaki, annál tisztábban képes e határt meglátni. Nagyon természe-

tes, hogy a gyermek a legkevésbé képes erre, ezért ő „idomításra” szorul. 
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 3. Boldogságotok feltétlenül biztosítva van, ha igyekeztek Rám, Jézus-

ra, hallgatni! Újra és újra mondom: Teljesen fölösleges bármiféle aggodal-

maskodás, mert nemcsak a beteg gyermeketek számára, de kivétel nélkül 

minden ember számára is, nem az egészség vagy betegség a lényeg. A lényeg 

az a benső béke, amelyet betegségben, egészségben mindenki meg tud találni 

Nálam, Jézusnál, ha önmagában Engem keresve elhiszi, hogy az istenszere-

tőnek minden a javára válik. A rövid földi élet - akár egészségesen, akár be-

tegen éli meg valaki - nem alkalmas arra, hogy szívbékét teremtsen bárkiben 

is. Erre csak Én, Jézus, vagyok alkalmas, és meg is valósítom mindazokban, 

akik ezt Nálam keresik: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s 

akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. (Máté 11;28)"! 

Nagyon szeretlek,  és megáldalak benneteket 

                     SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3492. 

Kérdező: JÉZUS MINDENKOR MEGBOCSÁT? 

 1. Megbocsátott-e nekem Jézus? 

 2. Mi a küldetésem? 

 3. Az őrangyalom szóljon hozzám! Jól imádkozom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Évek óta csak három kérdésre válaszolok azoknak, akik médiumo-

mon keresztül akarják megtudni válaszomat. Azért teszem ezt, mert már e 

válaszom a 3492. levélben lévő kérdésekre ad feleletet. E válaszom már a 

HANG 34-dik könyvében fog megjelenni. E könyveket azért adattam ki, 

hogy olvassátok! Az a közel, sőt több, mint tizenötezer kérdés, amelyre már 

választ adtam, szinte betakarja minden problémátokat. Kész csoda, hogy 

szinte mindegyik hordoz magában valami újat! Ha valóban lelki eledelként 

olvassátok az eddig megjelent könyveket, akkor magatok is belátjátok, hogy 

bőven elég, ha ma már csak három kérdésetekre válaszolok közvetlenül. 

 Én, Jézus, maga vagyok a MEGBOCSÁTÁS! Amikor azt mondtam, 

hogy irgalmasságot akarok, és arra kértem tanítványaimat, hogy nem hétszer, 

hanem hetvenhétszerhétszer, vagyis mindig meg kell bocsátani mindenkinek, 

amikor feltételnek szabtam a  „Miatyánk” imádságban azt, hogy mindannyi-

szor megbocsátást kaptok, ahányszor ti megbocsáttok, akkor kétségtelenné 

tettem azt, hogy senki és soha nem fordulhat Hozzám bocsánatkéréssel, hogy 

meg ne bocsátanék! 
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 Csak az ősellenség, a megtévesztő, az elbizonytalanító az, aki zavart 

akar kelteni bennetek, amikor Hozzám fordultok. Bízzál hát jobban Bennem, 

mert Én, Magam, vagyok a MEGBOCSÁTÁS! 

 2. Mindenki egy küldetéssel és két feladat megvalósítására jött a Föld-

re. Az egyetlen  küldetés a SZERETNI TANÍTÁS. A két feladat pedig, amely 

által e küldetés erkölcsi súlyt kap, az önzetlenség és az egyéni felelősségvál-

lalás. 

 Akit lehet, tehát azt, aki jó szándékú, de megtévedt, azt meg kell taní-

tanotok arra, hogy csak az érték Isten előtt, ha valaki jót akar embertársának. 

Szeretni annyi, mint azt a jót akarni másnak, amit az Isten akar az illetőnek. 

Tőlem, Nálam, mindenki meg tudja tanulni, hogy mit akar Isten!  

 Az önzetlenség elég egyértelmű. Nem így a felelősségvállalás. Meg 

kell értenetek, hogy mindenki csak önmagáért felel! Meg kell tanulnotok, 

hogy nemcsak arról van szó, hogy ti ne lépjétek át mások szabadságkörét, 

hanem arról, hogy másokat figyelmeztetnetek kell, hogy ők sem léphetik át 

büntetlenül saját szabadságkörüket. Ezt akkor is meg kell tennetek, ha ezért 

áldozattá kell válnotok. Mindenkinek a szabadságköre azonos a felelősség-

vállalása körével.  

Az nem lehet cél, hogy mindenki szeressen titeket. De igenis, cél az, 

hogy ti szeressetek mindenki úgy, ahogy Én szerettelek benneteket! 

 3. A fontos az, hogy te szólj őrangyalodhoz. A többit bízd rá! 

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3493. 

Kérdező: FOLYTASSAM TEOLÓGIAI TANULMÁNYAIMAT? 

 Végezzem el a teológiát? Már két évet elvégeztem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amit Tőlem, Jézustól, kérdezel, azt családodtól kell megkérdezned. Ha 

családod erre igent mond, akkor el kell mondanod nekik azt, hogy részedről 

ennek milyen következményei lesznek az otthoni munkádat illetően. „Kívül-

ről”, még médiumomon keresztül sem, soha senkinek a válláról nem vettem 

le a döntéssel járó felelősséget. Elveket szívesen adok, de neked kell dönte-

ned. Mondok hát pár elvet: 

 Aki családban él, az inkább váljék áldozattá, semmit másokat tegyen 

áldozattá. 

 Mindenkinek Istentől függő kapcsolata miatt feladata az, hogy Istent 

egyre jobban megismerje, megszeresse, s az Általam, a te Jézusod által „ÚJ” 

parancsnak mondott szolgáló szeretet-életet megélje. 
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 A teológiákon nem Engem tanítanak, hanem Rólam tanítanak. Engem 

tanulni és tanítvánnyá válni nem lehet külön-külön. Csak egyszerre! Ezt ak-

kor érted meg, ha belátod, hogy a szeretetet tanulni csak gyakorlással lehet. 

 Amit most mondok, az nem elv, hanem gyakorlatból leszűrt tanúság: 

Az elmúlt két évet átgondolva kell legyen már némi képed arról, hogy a teo-

lógiai lekötöttséged előbbre segített-e abban, hogy családodban áldás légy 

vagy sem. 

 Kétségtelen, hogy bármibe belekezd valaki, csak akkor nem kell befe-

jeznie, ha a mások iránti szeretete ezt egyértelműen javallja.  

 Akár tanulsz teológiát, akár nem, az egészen bizonyos, hogy Én, Jézus, 

mindenképpen veled vagyok, benned élek! És ez a legfontosabb. 

 Nem könnyű, de nem is nehéz elhinni, hogy elég a mának a maga baja. 

A holnap majd gondoskodik magáról. Nem könnyű, mert ti már nemcsak a 

holnapról, de a holnaputánról és még az azutáni időkről is gondoskodni sze-

retnétek. De nem is nehéz, mert rá lehet nevelődnötök arra, hogy csak szíve-

tek békéjét tartsátok legfontosabbnak. Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, a Szent-

lélek által mindenkihez szólok az illető lelkiismeretén keresztül.  

Azt pedig már két évi teológia elvégzése után is tudnod kell, hogy 

csak biztos lelkiismerettel szabad cselekedned. Ha nem vagy egy biztos lelki-

ismereti döntés birtokában, akkor várnod kell, amíg nem jutsz e bizonyosság-

ra. Tehát csak akkor szakíthatod meg tanulmányaidat, ha biztos vagy abban, 

hogy ez a helyes. Ha pedig aggályos, tehát beteges lelkiismerettel vagy meg-

terhelve, akkor csak azt tudom mondani, hogy kérd a benső bizonyosság lel-

két, s légy e kérésben állhatatos.  

Emlékezz egy nagy gondolkodótok egyik tanítványára, aki megkér-

dezte mesterét: „Házasodjak vagy ne házasodjak?” A mester válasza ez volt: 

„Teljesen mindegy, úgyis megbánod!” 

Ha ilyen lelkülettel vagy most terhelve, akkor csak azt tudom monda-

ni, hogy imádkozz! Meg nem hallgatott ima nem létezik!  

           Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3494. 

Kérdező: MIÉRT NEM EMLÉKSZEM ÁLMAIMRA? 

 1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben? 

 2. Helyes úton jutottam ki előző helyzetemből? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső 

kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek fel-
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idézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézé-

sén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni 

akarnak valamit neked, feltétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. 

Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő. 

 2. Egyetlen olyan eset van, amikor a cél szentesíti az eszközt. Ez akkor 

van, amikor a CÉL a szeretetés. A szeretet, mint cél, nem tud elviselni szere-

tetlen eszközöket. Ha a szeretést, mint CÉLT elérted, akkor minden eszköz, 

bármilyen következményekkel is járt, helyes volt. Bizony igaz, hogy Isten 

görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Szeretetlenül szeretetre jutni, ez 

olyan ellentmondás, amely Istennél, embernél egyaránt képtelenség. 

 Fontos tudnod, hogy Én, Jézus, a ti életetekben csak akkor vagyok he-

lyes módon igazság és élet, ha ÚTKÉNT is elfogadtok Engem! Vagyis, ha 

úgy akarjátok szeretni egymást, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket. Új 

parancsot adok nektek: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek bennete-

ket, úgy szeressétek ti is egymást (János 13;34)!” 

       Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

3495. 

Kérdező: A BIBLIÁN KÍVÜL VAN MÁS SZENT KÖNYV? 

 1. Mit tehetek beteg keresztanyámért? 

 2. Sikerül-e másik lakásba költöznünk? 

 3. Szentírásnak tekinthetők bizonyos könyvek a Biblián kívül? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Beteg keresztanyádért sem tehetsz többet, mint bárki másért! Tehát 

azt kell tenned, amit lelkiismereteden keresztül mondok neked. Higgyétek el, 

hogy bennetek élek! Higgyétek el, hogy erkölcsi ügyekben, s ilyen minden 

olyan magatartás, ami szabadságkörötökön belül, tehát felelősségeteket érin-

tő módon áll előttetek, Én, Jézus, a Szentlélek által mindig megmondom, 

hogy mi a teendőtök. Az, aki nem hallgat Rám, amikor az ő szívében szólok 

hozzá, feltétlenül nyugtalan, és nem tudja nem tudomásul venni, hogy mu-

lasztással vétkezett a Szeretet ellen.  

Rám, Jézusra, hallgatni tehát részedről annyit jelent, hogy mindig 

szíved békéje irányában tenni azt, amit teszel. Van, amikor semmi más esz-

közöd nincs, mint az imádság. De ez nem semmi, mivel nincs meg nem hall-

gatott imádság! A kérő imában az a fontos, hogy ne ezt mondd: „ha akarod”, 

hanem ezt: „akaratod szerint!” 

 2. E kérdésedben szabad döntésetekre akarsz Tőlem előre bizonyossá-

got szerezni, amely szabad döntések éppen azért szabadok, mert nem hatá-
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rozhatók meg előre. Aki nagyon el akar költözi jelen helyéről, az el is fog 

költözni. Aki csak mondja, hogy el akar költözi, az mindig meg fogja tudni 

fogalmazni önmagának azt, hogy miért nem költözik el. Akár már másnap 

elköltözhet az, aki nagyon akar! 

 3. A keresztény kultúrkörön belül a Bibliát nevezitek Szentírásnak. 

Minden olyan könyv, ami ezzel szinkronban van, szentnek mondható. Min-

den olyan könyv, ami ennek ellene mond, az nem nevezhető Szentírásnak. A 

HANG-könyvek is csak annyiban nevezhetők sugalmazott könyveknek, 

amennyiben nem mondanak ellent a Bibliában található szavaimnak. 

 Azt viszont tudnotok kell, hogy aki nem rangsorol a Szentírásban, az a 

Bibliából mindent ki tud olvasni és az ellenkezőjét is! 

 Jelentkeznek ugyan különböző úgynevezett „hivatalok”, amelyek ma-

gukat csalhatatlannak gondolva nagyon okosnak akarnak látszani az evangé-

liumaimban elmondottakkal kapcsolatban, s nem Rám, Jézusra, hanem saját 

csalhatatlanságukra hivatkozva akarják elfogadtatni mondanivalójukat. De 

Én, Jézus, nemcsak elmondtam valamit, hanem amit mondtam, azt életem-

mel alá is húztam, s így annyira egyértelművé tettem tanításomat, hogy azt 

lehet ugyan - sajnálatos módon - tudomásul nem venni, de letagadni nem le-

het. 

 Tehát szűkebb értelemben minden könyv csak akkor igazán Szentírás, 

ha tanításommal és életemmel szinkronban van. Tágabb értelemben pedig 

Szentírás a Biblia. Ezt azért lehet tágabb értelemben Szentírásnak mondani, 

mert a jó szándékú ember a Biblián keresztül képes eljutni az evangéliumaim 

tartalmának elfogadására, míg más könyvek által ez nem lehetséges. 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3496. 

Kérdező: KONTROLLÁLTATNI AKAROM MAGAM! 

 1. Bizonyos sugallatokat kívánok kontrolláltatni! 

 2. A hónapok utolsó vasárnapjairól kérek információt! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nagyon fontos, hogy kontrolláltassátok magatokat akár közvetlenül 

az evangéliumaim alapján, akár a HANG-könyvek által már ismert  médiu-

mom által. 

 Abban a korban éltek, amely korban minden felgyorsul. Így nyitottsá-

gotokkal együtt a szellemvilág intenzitása is erőteljesebb felétek. Ennek po-

zitív, negatív következménye egyaránt növekedett. A jó jobb, a rossz kirafi-

náltabb tud lenni. 
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 Sugallt szövegeket csak akkor tudtok kontrolláltatni médiumommal, ha 

e szövegeket világosan, részletesen és egyértelműen fogalmazva juttatjátok 

el médiumomhoz. Ez azért fontos, mert ő is földi ember, akinek nagyon óva-

tosnak kell lennie, mert részéről a kis tévedés is nagy lavinákat tud elindítani. 

 2. A második kérdéseddel kapcsolatban arra kértem médiumomat, hogy 

egy mellékelt magánlevélben tájékoztasson téged.  

 Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL! 

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

3497. 

Kérdező: FÉRJEM, FIAM ELŐTTEM MENNEK TÖNKRE 

 Férjem iszákos, fiam szemem előtt teszi tönkre életét. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Először rólad mondok pár szót, utána férjedről, majd fiadról, és vége-

zetül ismét rólad. 

 A te életed sem születéseddel kezdődött. Te is adósságot törleszteni jöt-

tél le a Földre. Neked is volt lehetőséged arra, hogy válassz magadnak egy 

olyan sorsvonalat, amelyen előző életeid gubancait kell majd boncolgatnod 

mindaddig, amíg saját testedben újjá nem születsz. Mert mindaddig, amíg ez 

meg nem történik, magad sem bírnád elviselni az égi boldogságot (János 

3;3)! 

 Tehát nem nehézségeid gyökerét vállaltad! Ezeket te csináltad magad-

nak. De igenis vállaltad azt, hogy ezeket megtanuld kezelni, csökkenteni, s 

az újjászületéssel végleg leoldani magadról. 

 Férjedről is elmondhatom mindazt, amit az előbb rólad mondottam. Az 

ő esete azért problematikusabb, mint a tiéd, mert a jobb felé nyitottság he-

lyett lassan olyan zártságba kerül, amelyből - földi szavakkal kifejezve - ret-

tenetesen megnehezíti magának az újjászületésre jutást. Az ő számára sincs e 

nélkül igazi boldogság! De mindez az ő ügye.  

Nagyon természetes, hogy ez fáj neked. Ez Nekem, Jézusnak, is fáj, s 

téged kell hogy vigasztaljon az a tudat, hogy a te fájdalmad valójában az Én, 

a te Jézusod fájdalma benned. Igen. Én, Jézus, nemcsak erőmet, nemcsak 

örömömet, de fájdalmamat is megosztom enyéimmel! 

 Az is nagyon természetes, hogy fiadról is elmondhatom neked szinte 

mindazt, amit férjedről elmondtam. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az ő 

magatartásának férjed vagy a rossz társaság az oka. Nem, nem és nem! Ő, 

egyedül ő az oka! Ő sem háríthatja másra a felelősséget! Ha nem rajta múlna 

az, hogy a boldogság helyett a bódultságot választja, akkor az Isten nem jó, 

hanem rossz Isten lenne! Ez pedig nyilván káromkodás! 
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 Higgyétek el, hogy a lényeget, tehát a benső békét, boldogságot illetően 

semmi nem történhet kívülről befelé, csak belülről kifelé! 

 Most pedig neked akarok mondani olyasmit, amit ha elfogadsz, boldog 

leszel, ha nem fogadsz el, akkor maga az Isten sem tud  segíteni neked. 

 Feltétlenül törekedned kell arra, hogy szabaddá válj bensőleg férjedtől, 

fiadtól egyaránt. Férjed megjavítására sem neked, sem másnak nincs küldeté-

se! A te feladatod az, hogy mulasztással ne vétkezz, és ne vállalj bűnrészes-

séget vele kapcsolatban. 

 Akkor nem vétkezel mulasztással, ha az ő érdekében is megteszel min-

dent, amit jónak látsz. Bűnrészességet pedig akkor nem vállalsz, ha tudatod 

vele azt, amit rossznak tartasz, amivel nem értesz egyet. De nevelni ne akard 

őt!  

Ha azt veszed észre, hogy ő nem tudja, mennyire fáj neked, NE-

KÜNK az ő helytelen viselkedése, akkor ezt tudomására kell hoznod. De 

nem nevelési szándékkal, tehát nem úgy, hogy olyankor is elmondod neki, 

mikor te is tudod, hogy ő ezt tudja. Csak olyankor, ha úgy gondolod, hogy 

valóban elfelejtette.  

 Tudnod kell, hogy semmi köze a te boldogságodhoz annak, hogy férjed 

vagy fiad hogyan viselkedik! A te boldogságod attól függ, hogy te hogyan vi-

selkedsz! Minden, a világon minden, ami lényeges, az belül dől el!  

 Te azért jöttél a Földre, hogy vállald azt a szabadságharcot fiaddal kap-

csolatban, amely nélkül neki is, magadnak is csak ártasz. 

 Minden anya tönkreteszi magát, ha nem döbbenti rá saját magát arra, 

hogy az anyaság nem állapotszerű életforma, hanem egy olyan szerep, amely 

véget ér, amikor a gyermek anyagilag, erkölcsileg saját lábára állt. Bizony 

bűnrészes az a szülő, aki még ezután is engedi, hogy a gyermeke belőle éljen. 

Az ilyen szülőt a tudatlanságán kívül semmi nem menti Isten előtt! Bár a tu-

datlanság jelenthet valamit Isten előtt, de az ilyen szülő önnön boldogságá-

nak, benső békéjének élő ellensége! Amikor azt mondottam, hogy attól félje-

tek, aki a testet és a lelket egyaránt a pokolra tudja juttatni, akkor ezzel azt 

akartam mondani, hogy önmagatoktól féljetek (Máté 10;28)! Mert sem bol-

doggá, sem boldogtalanná senki nem tehet senkit, csak önmagát! 

 Első szavam a nyilvános működésem kezdetén ez volt: „Alakítsátok át 

gondolkodásotokat” (Márk 1;15), és nem az, hogy alakítsátok át körülménye-

iteket, s főleg nem az, hogy alakítsátok át a másik embert! Higgyétek el, 

hogy amire az Isten képtelen, arra ti is képtelenek vagytok! Isten pedig képte-

len arra, hogy Önmagával ellentétbe kerüljön. Ha boldogságra teremtett ben-
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neteket, akkor szeretetre teremtett. Ha szeretetre teremtett, akkor benső sza-

badságra teremtett! 

 Neked tehát egyetlen feladatod az, hogy szíved békéjét ápold magad-

ban. Erre csak akkor vagy képes, ha tudomásul veszed: nem felelsz sem fia-

dért, sem férjedért, és nem vállalhatsz bűnrészességet egyikkel sem. Vagyis 

egyiket sem segítheted abban, amit te helytelennek tartasz! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3498. 

Kérdező: MIÉRT MAKACS A FÉRJEM? 

 1. Férjem mindig ellenezik velem. Makacs. Miért? 

 2. Gyermekeimen hogyan tudnék segíteni? 

 3. A legkisebb öcsémről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Föltételezve, hogy valóban mindig ellenkezik veled férjed, akkor 

neked nagyon könnyű a saját véleményedet megvalósítani, mivel nem kell 

tenned mást, csak mindig az ellenkezőjét mondd, mint amit gondolsz, s ak-

kor férjed pontosan azt fogja akarni, amit te gondolsz, vagyis azt, amit te 

akarsz. 

 Valószínű, hogy nem így áll a dolog. Valószínű, hogy férjed eddig azt 

tanulta, hogy te azt akarod, hogy mindig neked legyen igazad. Valószínű, 

hogy a legnagyobb baj az, hogy egyikőtök sem akarja azt belátni, hogy min-

dig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. 

 Ha te azt mondanád férjednek: „Valóban, a te szempontodból neked 

van igazad! Bocsásd meg, hogy én csak a saját szempontomat vettem figye-

lembe”. Ha így tennél, akkor valószínű, hogy csökkenne közöttetek a feszült-

ség. 

 Hidd el: mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza 

van! Én, Jézus, nem olyan igazságról tettem tanúságot, amely kikezdhető le-

hetne.  

Én, Jézus, az egyetlen erkölcsi igazságot hirdettem nektek és éltem 

elétek! Ez pedig így szól: Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek 

benneteket!  

Én, Jézus, pedig úgy szerettelek benneteket, hogy törekedtem megvi-

lágítani azt az irgalom rendjét, amely az Én elgondolásom szerinti alkalmaz-

kodás művészetét kívánja tőletek. Erre kell törekedned! 

 2. Ha magadon segítesz megfelelő módon, akkor segítesz gyermekei-

den is. Magadon úgy segítesz, hogy szíved békéjét minden körülményben 
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igyekszel megőrizni. Ez mindenkor lehetséges! Igen, mert Isten soha senkit 

nem enged erején felüli kísértésbe esni.  

Neked is tudnod kell, hogy sem a te, sem gyermekeid élete nem kí-

vülről befelé, hanem belülről kifelé tud csak eredményesen fejlődni. Te sem 

vagy képes arra, amire az Isten sem képes. Te sem vagy képes gyermekeidet 

boldoggá nevelni. Erre mindenki csak önmaga számára képes!  

Gyermekeiddel kapcsolatban csak az a fontos, hogy azt, amit rossz-

nak tartasz, soha ne segítsd elő számukra. Vagyis vigyázz, nehogy bűnrészes 

légy! Gyermekeidnek csak azt add meg, amiről tudod, hogy javukat szolgál-

ja. Részedről erre mindig megvan a lehetőség. Isten sem magad, sem mások 

számára nem kíván tőled olyasmit, amire nem vagy képes.  

Tudnod kell, hogy számodra nem gyermekeid az isten! Nem ők azok, 

akik boldogíthatnának! Egyedül téged is csak az boldogíthat, aki Önmagára 

teremtett téged, vagyis az Isten!  

Ehhez viszont nagyon fontos és szükséges, hogy bensőleg, lelked mé-

lyén, szabaddá akarj válni gyermekeidtől. Igen, mert a megkötözött ember-

ben Isten Lelke nem tud működni. A Szentlélek élettere a SZABADSÁG 

(2Kor 3;17)! 

 3. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adlak ki másnak! Ez az 

alapja annak, hogy bátrán és bizalommal fordulhat Hozzám mindenki! 

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3499. 

Kérdező: CSALÁDI GONDBAN VAGYOK 

 Súlyosnak élem meg az egyik rokoni kapcsolatunkat. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Ha valaki hajóval a tengerre száll, bármilyen nyugodt, sima is a tenger, 

a hajós tudja, hogy igazán nyugalom mindig csak a mélyben van. A felszín 

néha nagy hullámokat tud vetni, s bizony van olyan, hogy még a legbátrabb 

és leghitetlenebb hajós is Istenhez fordul a vihar idején. 

 Az a kis „lélekvesztő”, amelyet a Földön emberi életnek szoktatok ne-

vezni, bizony gyakran nagy viharoknak van kitéve a „felszínen”. Béke, 

csend, nyugalom csak a mélyben van! Igen,  ott nincs kibúvó, nincs menekü-

lés, csak szembesülés. Minden újraszületés célja, értelme az elmélyülés vál-

lalása. 

 Te vállaltad, hogy kis életcsónakod kormányosa a Szentlélek legyen! 

Ez döntő! Te együtt utazol a viharnak is parancsolni tudó Istennel! De ez 

nem jelenti azt, hogy elég, ha karbatett kézzel szemléled a vihart. Nem. Ne-
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ked mindent meg kell tenned, hogy méltó légy ahhoz a Szentlélekhez, Útitár-

sadhoz, aki elvárja tőled, hogy tedd meg azt, amit neked kell megtenned. 

Amiben biztos lehetsz, az az, hogy Útitársad ereje a te erőd is. Tehát soha 

nem vagy magadra hagyottan kitéve semmiféle értelmi, érzelmi, akarati vi-

harnak! 

 Van egy ilyen általános elv: „A győzelem a menekülésben van!” Ez azt 

jelenti, hogy vannak olyan személyek, akikkel nem az a megoldás, hogy le-

rendezd kapcsolatodat, hanem az, hogy az okosság és óvatosság fegyverének 

használatával biztosítsd magad számára és a másik fél számára is azt, hogy a 

találkozás ne adjon lehetőséget szeretetlenségre. Az ilyen fajta menekülés 

nem gyávaság, hanem olyan OKOSSÁG, amely sima vizekre képes irányítani 

az életcsónakot. 

 Amikor Engem, Jézust, tanítványaim fölkeltettek a háborgó tengeren 

hányódó csónakban, bizony nem dicsérgettem őket, hanem kemény szavak-

kal szemükre vetettem kishitűségüket. 

 Kedves Barátom! Neked már nagyon jól tudnod kell azt, hogy nem ne-

ked kell kérni hitet Tőlem, hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled! Benned bőven 

megvan az okosság és óvatosság alapján nyugvó élő hit! Már csak igénybe 

kell venned! Úgy kell tenned, mintha hinnél, és akkor máris élni, lobogni 

kezd benned a világító, rosszat elégető, jót melegítő, erősítő HIT lángja! 

 Nemcsak arra hívom fel figyelmedet, hogy neked is adósságot kell tör-

lesztened, de rá akarok mutatni arra is, hogy ez az adósságtörlesztés nem sé-

tagalopp! Küzdelem, kemény, elszánt döntés a szembesülés következtében a 

menekülésnek valamilyen irányában. 

                         Kérlek, vigyázz Rám magadban! 

                       Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3500. 

Kérdező: A HIT HOGYAN NÖVELHETŐ? 

 1. Egy alapítványról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Többször küldtél már üzenetet számomra. Jól érzem? 

 3. Hogyan tudnám fejleszteni a hitemet? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Személy, könyv, alapítvány, ezek mind-mind olyan valóságok, ame-

lyekben vannak Számomra jó és vannak nem jó tartalmak. Pontosan ezért  

kell ítélőképességetek által eldöntenetek, hogy mi bennük a követendő és mi 

a nem követendő. Eszeteket arra is használnotok kell, hogy ne csak tanulja-

tok Rólam, Jézusról, de tanuljatok Engem, Jézust! Ez azt jelenti, hogy a szí-
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vetekben megélt Irántam való szereteteteket értelemmel is alá kell tudnotok 

támasztani. 

 Én, a Földön megtestesült Isten, nem azért jöttem közétek, hogy meg-

kíméljelek benneteket értelmi képességetek használatától, hanem azért, hogy 

felszólítsalak benneteket ennek a képességeteknek nagyon komoly használa-

tára. Nem helyettetek, hanem veletek akarok együtt működni, dolgozni, fára-

dozni a Földön, hogy majd örökkön örökké együtt tudjunk ünnepelni, örven-

dezni a mennyben. 

 Azért kell tehát Rólam és Engem tanulnotok, hogy megfelelő mérce 

álljon rendelkezésetekre, amivel le tudjátok mérni minden személy, könyv, 

alapítvány mondanivalóját. Mert csak így mondhatják el ezekről, hogy mi jó 

és mi nem jó bennük. 

 2. Igen. Többször küldtem már üzenetet számodra. A jövőben is fogok 

még sokszor küldeni. De tudnod kell, hogy az a világ, amelyben éltek, tele 

van „zavaróállomásokkal”, hogy eltorzítsák üzenetemet, illetve hogy hamis 

üzenetekről azt hitessék el veletek, hogy Tőlem, Jézustól, vannak. Pontosan 

ezért nagyon fontos a kontrollálás! 

 Nem elég a HANG-tól azt kérdezned, hogy kitől származnak az üzene-

tek. Az sem elég, hogy te mit érzel ezekkel kapcsolatban. Pontosan meg kell 

tudnod fogalmazni az üzenetet, annak tartalmát, mert csak így válaszolhat 

médiumom számodra megnyugtató módon. 

 Nagyon természetes, hogy Engem, Jézust, hirdetned kell. Azt is helye-

sen ítéled, hogy nem papként kell Engem hirdetned. De vigyázz, mert e kije-

lentésed „nem az egyház keretein belül”, nagyon félreérthető. Az egyház az 

Én, a te Jézusod egyik megjelenési formája a Földön. Ezen az egyházon belül 

vannak ugyan olyan „keretek”, amelyek helyes volta megkérdőjelezhető, de 

maga az egyház soha nem lesz megkérdőjelezhető azok számára, akik enge-

dik, hogy bennük éljek! Nagyon fontos tehát a pontos megfogalmazás! 

 3. A hit, mint minden képesség, gyakorlat által növelhető. Az eddig 

megjelent HANG-könyvekben azt szoktam ajánlani annak, aki a hit képessé-

gének növekedése iránt érdeklődik, hogy csináljon úgy, mintha hinne. Sőt, 

gondolkodjon, beszéljen úgy, mintha hinne. Ez nem önámítás, hanem az élő 

hit gyakorlás által történő erősítése, növekedése. 

 Azt nagyon fontos tudnod, hogy nem neked kell hitet kérned Tőlem, 

hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled! 

                 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL"  

******************************************************* 
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3501. 

Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! 

 1. Megélhetési problémám van. 

 2. Férjem, gyermekeim nagyon betegek lelkileg. 

 3. Nagy bennem a tanulási vágy. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha egy férfi megélhetési gondokkal küzd, akkor annak tudok taná-

csot adni. Igen, mert a család anyagi gondjai főleg a férj tevékenységi körén 

belül kell hogy megoldódjanak. Ha viszont egy férj beteg, akkor gyógyulnia 

kell még akkor is, ha a gyógyulás elérése nem sok reménnyel kecsegtet. Ha 

ezt a férfi nem vállalja, akkor az egész család, éppen a megélhetéssel kapcso-

latos dolgokban, valótlan talajon áll, tehát az Isten sem tud ott hatékonyan 

közbelépni. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel valótlan életszemléleten 

alapuló életre nem adhatjuk áldásunkat. 

 E problémád megoldására tehát döntő a te férjed ráébredése arra, hogy 

neki vagy meg kell gyógyulnia, vagy e nélkül kell vállalnia azt, hogy család-

ját fenntartsa. 

 2. A te családod valóban olyan lelki betegségekkel terhelt sorsvonalat 

hordoz, amely betegségek mindannyitokat rákényszerítenek arra, hogy tanul-

jatok meg feladatokban gondolkodni. 

 Családodban mindenkinek meghatározott feladata van. Ennek meglátá-

sára, felismerésére segítened kell valamennyit. De azt nem vállalhatod, hogy 

te tedd meg azt, amit nekik kellene megtenniük. Te csak elmondhatod saját 

meglátásodat velük kapcsolatban, de megtenned csak azt kell, ami a te fel-

adatod.  

Arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, senkitől sem kívánok lehe-

tetlent. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy erején felüli feladatot kérek tőle, 

akkor az az illető legyen meggyőződve arról, hogy az Én kimeríthetetlen 

erőm rendelkezésére áll, tehát Általam, Velem és Bennem mindig képes szí-

ve békéjét megőrizve megvalósítani azt, amit meg kell tennie. 

 3. A tanulékonyság feltétele az a nyitottság, amely élő hittel hisz Ben-

nem. Hited akkor élő, ha tudod, hogy erőm, bölcsességem mindig rendelke-

zésedre áll, tehát mindaddig sziklaalapon állsz, amíg Én, Jézus, abszolút EL-

SŐ vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút ELSŐ, ha sem elméletileg, 

sem gyakorlatilag nincs második. Vagyis, mindig Én, Jézus, mondhatom 

meg, hogy mit kell tenned. 
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 Egyszerű, józan reggeli találkozás Velem. Nyugodt, őszinte esti talál-

kozás Velem. Ez az Én két ölelő karom, amely biztosítja számodra Bennem 

lelked fejlődését. 

 Tanulni nemcsak könyvből lehet. Maga az élet folyamata lehet egy 

olyan nyitott könyv számodra, amely tanulékonyságodra vár! 

                Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3502. 

Kérdező: FÜGGHETEK MÁSOKTÓL? 

  - Valakiből negatív erő áradt belém. 

  - Lehet, hogy valaki belém lépett? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Alapvetően tudnod kell, hogy kívülről semmi és senki nem léphet be 

senkibe! Az lehet, hogy nyitottságod folytán te az átlagnál jobban érzékeled a 

körülötted lévő világot, de ez nem okozhat benned semmi olyan torzítást, 

ami uralkodni tudna rajtad, ha te egyszer elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, 

Megszabadítódnak. Csupán arról lehet szó, hogy karmikus adósságod tör-

lesztése abból áll, hogy bizonyos kényszerképzetek kezdenek eluralkodni raj-

tad. De ezekről tudnod kell, hogy ezek olyanok, mint az alföldi délibáb. 

Nincs valóság-alapjuk akkor sem, ha valóságnak látszanak. 

 Kétségtelen, hogy számodra mégis azt kell átélned, hogy valóság az, 

amiről tudod, hogy csupán káprázat, de ez lelkedet soha el nem rabolhatja 

Tőlem, a te Jézusodtól, és ezek a káprázatok soha nem árthatnak senkinek 

rajtad keresztül. Mivel ezeket nem kívülről kaptad, hanem magaddal hoztad, 

így ezt mások sem kaphatják sem tőled, sem másoktól kívülről. De ezek le-

oldódhatnak rólad! 

 Kétségtelen az is, hogy te az Enyém vagy, s így még ezek a káprázatok 

is javadra válnak akkor is, ha ezt értelemmel nem látod át. Sőt! Ha te éppen 

az ellenkezőjét gondolod, akkor is úgy van, hogy Én, Jézus, GYŐZTES-

KÉNT élek benned. 

 Kedves Barátom! Neked nincs mitől félned, mert átadtad magadat Ne-

kem. A félelem a szeretet ellentéte. Az szeret helyesen, aki átengedi magát 

Nekem! Nagy igazság van ebben a mondatban: „Ha Isten velünk, ki elle-

nünk?” Van a félelemnek, a szorongásnak olyan „része”, amelynek nagysága 

tőletek függ. Ezért volt Részemről jogos felszólítani tanítványaimat, hogy ne 

féljenek! A Rám hagyatkozás a lényeg! Ezt úgy tudod átélni, hogy nem azzal 

akarsz állandóan foglalkozni, hogy milyen vagy, hanem azzal, hogy mit kell 

tenned. Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni. Ha Tudod, hogy Velem 
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és Értem élsz egész nap, akkor azt, amit tenned kell, függetlenül attól, hogy 

mit érzel magadon vagy magadban, egyszerűen meg kell tenned. 

 A hiúsági komplexusok, amelyek téged is átjártak, akkor oldódnak le 

rólatok, ha kezditek belátni, hogy nem tartozik a lényeghez az, hogyan érzi 

magát valaki, ha egyszer úgyis elmúlik minden, ami a mulandó érzésekhez 

kötődik.  

Az viszont soha nem fog elmúlni, amiben hiszel, tehát amire Én kér-

lek, hogy tedd meg. Nem, mert az örökkévalóságban éppen annak fogsz 

örülni legjobban, hogy Velem éltél és Értem éltél. Ez az öröm már itt és most 

feltétlenül képes átmelegíteni téged. 

 Kedves Barátom! Nagyon szeretlek. Úgy szeretlek, ahogy csak egy Is-

ten tudja szeretni gyermekét. Ennek a szeretetnek örök boldogság értékét kell 

kiszenvedned az Én segítségemmel. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, nemcsak 

benned élek, hanem érted élek benned. 

  Megáldalak a BIZALOM, a RÁM-HAGYATKOZÁS LELKÉVEL!" 

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

3503. 

Kérdező: JÉZUSSAL SZERETNÉK EGYÜTT ÉLNI! 

 1. Van-e reményem, hogy megszólalsz bennem? 

 2. Tartogatsz-e még munkát számomra? 

 3. Nagy szükségem van Rád! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Én, Jézus, is kérdezek tőled valamit. Van-e reményem, hogy meg-

szólalhatok benned? Azért kérdezem ezt, mert Én, Jézus, bármikor vállalom 

veled a párbeszédimát. E beszélgetés létrejötte nem Tőlem függ!  

 Már sokszor elmondtam, hogy nem nélkületek, hanem általatok szóla-

lok meg bennetek!  

Csak egy kicsi hit és egy kicsi alázat legyen benned, és Én máris be-

szédbe tudok elegyedni veled. Egy kicsi hit! El kell hinned, hogy boldogító 

módon mindig benned vagyok. Kicsi alázat! Tudomásul kell venned, hogy 

minden olyan gondolatod, amely téged épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem jön. 

Ha tehát ilyen gondolatokat fogalmazol meg magadban, s ezeket kimondod 

akár csak gondolatban is, akkor Én beszélek hozzád a te szavaidon keresztül. 

Ennyi az egész!! 

 2. Sorsodat meghatározó hivatásod az, hogy igyekezz másokat megta-

nítani arra a szeretetre, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Amíg élsz, 

mindig adok e hivatásod megéléséhez szükséges lehetőségeket. De itt is áll e 

kijelentésem: érted és veled mindent, de helyetted semmit! 
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 3. Hidd el, Nekem, Jézusnak, is nagy szükségem van rád! Igen. Nem-

csak az igaz, hogy ti Nálam nélkül semmit sem tehettek, hanem igaz az is, 

hogy Én, Jézus, nélkületek tehetetlen vagyok. 

 Isten csak a szeretet körén belül mindenható! E körön kívül tehetetlen! 

Valójában nincs is jelen! Úgy semmiképpen, hogy boldogítani tudna! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT és az ALÁZAT BÁTORSÁGÁVAL! 

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

3504. 

Kérdező: MI AZ, HOGY EGY LEHETEK VALAKIVEL? 

 1. Hol rontottam el, és hogyan javíthatom meg az életemet? 

 2. Betegségem félelemmel tölt el a jövőt illetően.  

 3.Lehetek EGY azzal, akit szeretek? Ő máshoz tartozik. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Súlyos gond terheli szívemet. Eljöttem közétek egy csodálatos vi-

lágból. Egy olyan világból, ahol nincs könny és fájdalom, ahol mindenki örül 

a másiknak, ahol mindenki arra törekszik, hogy a másik még boldogabb le-

gyen, még nagyobb öröm és vidámság járja át. Abból a világból jöttem, ahol 

nincs betegség, nincs anyagi gond, nincs sem gyűlölet, sem félreértés. Ahol 

senki nem fél soha senkitől és semmitől. Ahol nem ismerik a jónak elmúlá-

sát, és ahol midig minden csodálatos virágba-borulást él át. Ahol nincs öre-

gedés és aggódás. Nincsenek megélhetési-, gyermeknevelési problémák, nin-

csenek házastársi feszültségek.  

Eljöttem, hogy elmondjam nektek, mi vár rátok rövid idő múltán. És 

ti? Amikor találkoztok Velem, kezdtek körülhordozni Engem világotokban. 

Rámutattok sebeitekre, elsírjátok fájdalmaitokat, elmondjátok milyen tehetet-

lenek vagytok problémáitok útvesztőiben. 

Kétségbeesetten fordultok Felém, mert azt élitek meg, hogy egy nagy 

csődtömeg vagytok. Mint aki sötét szobában botorkál, s hol a széknek, hol az 

asztalnak megy neki. Botladozva, reménytelenül dülöngéltek jobbra-balra.  

S amikor azt kérdezem, hogy nem kellene-e felhúzni a rolót, nem kel-

lene-e kicsit leengedni kezeteket, hogy kis kezetekkel ne takarjátok el a nagy 

Napot, a mulandósággal az örökkévalóságot, nem kellene-e nektek azt kér-

deznetek Tőlem, hogy honnan jöttem és miért? Akkor ti, e szavaimat meg 

sem hallva, fájdalmasan mondjátok, mint a részeg, aki a fa körül kering, s 

úgy sírdogál, mert mint mondja, be van kerítve, nincs kiút, mert csak a fát 

látja, amely körül kering. Minden beszűkült körülötte, mert ami szép, ami jó, 

az mögötte van. 
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Vagy önvád által mardosva mondjátok: „ezt megérdemeltem”, vagy 

azt mondjátok: „elhagyott az Isten”. Így aztán ti reménytelenül álltok Előt-

tem, és Én, Jézus, reménytelenül állok előttetek. 

 Legalább érdekelne benneteket az, hogy milyen az a világ, ahonnan jöt-

tem, hiszen értetek jöttem! Legalább kérdeznétek, hogy hogyan kellene ké-

szülnötök, mit kellene becsomagolnotok, hisz hamarosan el kell hagynotok e 

világot! De nem. Nem a kitekintés érdekel benneteket, hanem a sötét, amiben 

vergődtök. Nem az örökkévalóság, hanem a mulandóság, ami rátok terpesz-

kedik hazugságaival, naiv, érzelmi örömök kecsegtetésével. 

 Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban reménytelen vagyok! Csak an-

nak életében látok némi fényt felcsillanni, akiben felsejlik e kérdés Felém: 

„Jézusom! Honnan jöttél és miért jöttél?” E nélkül csak tüneti kezelést tud-

nék adni, de ilyet tud adni minden bódítószer is! Ti ezt fontosnak tartjátok 

magatok számára, Én pedig ezt méltatlannak tartom Magamhoz! Bizony re-

ménytelen az Isten élete közöttetek! Legalább olyan mértékben, amilyen 

mértékben reménytelen a ti életetek egymás között! 

 Ezek után mondd, mit válaszoljak első kérdésedre. Hogyan magyaráz-

zam meg, hogy döntéseiteknek következményei vannak, s amely döntésben 

Én, Jézus, nem lehettem benne, az ilyen döntések következményeiben sincs 

helyem?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki az iskolában nem tanul, nem 

jár jól, ha nem bukik meg?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki a mulandó-

sággal eltakarja az örökkévalóságot, annak nem adhatom meg azt a benső 

békét, amit megadhatnék, ha  nem így tett volna?! Hogyan tehetném meg, 

hogy aki természetellenesen él, azt olybá veszem, mintha természetesen él-

ne?! Mit tudok tenni azzal, aki, mert nem nyitja ki a szemét, azt akarja látni, 

és úgy akar látni, mint az, aki nyitott szemmel él?! Hiába akarom megértetni 

valakivel, hogy amikor az autójában a műszerfalon kigyullad a lámpa, akkor 

nem az a megoldás, hogy csavarja ki az égőt, mivel a motorban van valami 

baj. Hiába, ha ő csak azt hajtogatja, hogy annyira bántja a lámpa fénye, villo-

gása a szemét, s ezért ennek megszűntét tartja legfontosabbnak! 

 Azt kell mondanom, hogy nem rontottál el semmit! Magad vagy olyan 

sérült, akinek meg kell gyógyulnia, akinek vállalnia kellene azt a gyógymó-

dot, terápiát, kezelést Nálam, amelynek következménye lenne a te szíved 

benső békéje. Igen. Csak akkor és annál lehetek a következményekben is je-

len, ha a döntésben is főszerepet kapok. 

 Magad is tudod, hogy nem Nálam akarod életedet megoldani. Magad is 

tudod, hogy mások boldogtalanságára nem épülhet fel senkinek a boldogsá-

ga. Magad is tudod, hogy felelőtlenségre nevelődik az a gyermek, aki felelőt-
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lenül átlépheti szabadságkörét szülőjével szemben. Magad is tudod, hogy 

nemcsak annyiban vagy megkötözött gyermekeddel, amennyiben az ő lelki 

fejlődése ezt megkívánja, hanem e megkötözöttségbe nagyon is belejátszik 

az ő jövő életéért való aggódásod, amihez végső soron neked már semmi kö-

zöd, hisz mindenki csak önmagáért felelős. Azt sem tudod, hogy holnap élsz-

e még! Te sem háríthatod másra eddigi életedért a felelősséget, s ezt gyerme-

ked sem teheti soha. Ha ő istenszerető, akkor minden a javára válik, ha nem 

istenszerető, akkor az Isten sem tud vele mit kezdeni. Arról meg lehetsz győ-

ződve, hogy amire Isten képtelen, tehát arra, hogy valakit istenszeretővé te-

gyen, arra te sem vagy képes. 

 Én, Jézus, vagyok életed egyetlen megoldása.  Nélkülem, ha az egész 

világot megnyered is, lelked boldogsága elpusztul. De Általam, Velem és 

Bennem, ha az egész világot elveszíted is, mindent megnyertél, mert benső 

békédet, lelked harmóniáját, a hazataláltság örömét veheted át Tőlem. 

 2. Amit eddig közöltem veled, abban annyi megszívlelendő van, hogy 

most már csak rövid  tanácsokat adok. 

 A félelem ellentéte a szeretésnek. Sem az egészség, sem a betegség 

nem képes senkit boldogítani. Sem a múlt, sem a jövő nem létezik, csak a 

JELEN van. Aki a JELENT Velem tudja megélni, az megoldotta az életét. 

 3. Isten senkit nem teremtett arra, hogy egy másik ember által képes le-

gyen boldog lenni. Mindenki csak és egyedül Istennel képes EGY lenni. En-

nek megvalósításához, erősítéséhez, növekedéséhez, kibontakoztatásához le-

het egy másik ember is eszköz, de csak ESZKÖZ, és nem CÉL. 

 Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha Értem 

élsz, akkor tudod majd megérteni, hogy mit is jelent ez: Isten nemcsak ben-

ned van, hanem érted van benned! 

                   Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3505. 

Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

 1 Egy álmom: szent Péter kulcsát láttam, de nem értem el. 

 2. Egy másik álmom: Szűzanyát láttam áttetszően. 

 3. „Izisz” létező lélek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Zártságnak éled meg vallásosságodat. Ez részben igaz, részben nem. 

Minden, ami hagyományon alapul, lehet akadály, de lehet lendítő erő is azon 

az Úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. 
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 A „megszokás” csak akkor jó, ha a jobb felé képes kinyitni valakit. Kü-

lönben akadálya a lelki fejlődésnek. Imák, szertartások, ünnepek, ezek nem 

önmagukban értékek. Ezekkel kapcsolatban döntő a CÉL! Vagyis Én, Jézus! 

A Velem való egyre bensőségesebb, egyre boldogítóbb, egyre lelkesítőbb 

kapcsolat. Ez a döntő! 

 2. Égi Édesanyátok minden lehetőséget felhasznál arra, hogy figyel-

meztessen benneteket az örökkévalóság boldogító országára. Azok, akik ál-

mukban élményszerűen átélik Édesanyám valóságát, megerősödnek abban, 

hogy ők, Nekem, Jézusnak, testvéreim. Te is testvérem vagy! 

 3. Ilyen nevet ti adhattok egy szellemi lénynek, de ilyen nevet Isten 

egyetlen szellemi lénynek sem adott. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3506. 

Kérdező: HÚGOM HALÁLOS BETEG. 

 Húgom halálos beteg. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon jól tudom, hogy azt a pillanatot, amelyről már bárkinek a szü-

letésekor meg lehettek győződve, hogy eljön, amikor kopogtat, akkor nagyon 

váratlan és nem kívánt vendégként fogadjátok. Bár magatokban hordjátok az 

örök élet bizonyosságát, mégis fájdalmasan érint benneteket, amikor a hang-

súlytevést - tehát a mulandóról az örökkévalóságra történő átállást - kénysze-

rűségből meg kell hoznotok. 

 Hidd el, hogy Nekem, Jézusnak, kifejezett fájdalmat jelent látnom, 

hogy kényszerítve érzitek magatokat arra, amire önszántatokból kellett volna 

felkészülnötök. Ez azért fáj nekem, mert bár minden tapasztalat ellene mond 

annak, hogy a Föld a végleges hazátok, mégis öröklakásnak élitek meg azt a 

lakást, ahol a mulandóság az egyedüli biztos valóság. 

 Igazán nem kell valami rendkívüli hit ahhoz, hogy felismerjétek a földi 

élet mulandóságát. Ahhoz viszont hit kell - és nem olyan, amelyet Én adok, 

hanem olyan, amelyet Én kérek tőletek -, hogy elfogadjátok: egy csodálatos 

világ vár rátok! Olyan csodálatos, hogy annak érzékeltetéséhez még Én, Jé-

zus, sem tudtam megfelelő szavakat találni. Még a földi életben megélt sze-

relmet sem tudjátok szavakban kifejezi, hát akkor hogyan lehetne megfogal-

mazni azt a szerelmet, amely Istenben él irántatok, és amely a halál pillana-

tában egyre jobban át tud izzítani benneteket egy olyan viszont-szerelemre, 

amely messze túlszárnyal minden földi szerelmet. 
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 Húgod halála az ő számára olyan hazataláltság örömét hozza, amely 

mellett minden, még a legnagyobb földi szenvedés is, nevetséges apróságnak 

fog tűnni. 

 Higgyétek már el, hogy Isten valóban szeret benneteket! A halál nem 

cáfolata, hanem bizonyítéka ennek! Az emberi szív igazi boldogsága csak az 

örökkévalóságban tud maradéktalanul kibontakozni, virágba borulni. Nem 

kisebb tekintély, mint Én, Jézus Krisztus, a Földön megtestesült, szenvedett, 

meghalt, feltámadt, majd mennybe ment Isten mondom ezt neked! 

 Higgyétek már el, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel ki-

mondhatatlan boldogságban egy örökkévalóságon át akarunk értetek élni! De 

már a Földön is szeretnénk ebből valamit megéreztetni veletek! Már itt a 

Földön is szívbékét élhet át az, aki éppen az adott körülményeiben, tehát jó-

ban-rosszban vállalja azt, hogy Értünk éljen! 

 E kis ima (ének) gyakori mondása (éneklése), feltétlenül szívbékét ad: 

„Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, 

édes Jézus, tied vagyok!” 

               Megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3507. 

Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI! 

 1. Megbocsát Isten, ha megbántuk bűneinket? 

 2. Nagy bűn az abortusz? 

 3. Szeretnék a Földön boldog lenni! 

HANG: "Gyermekem! 

 1. Isten mindig megbocsát a bűnbánó bűnösnek. Nem is azzal van a 

probléma, hogy Isten megbocsát vagy sem, hanem azzal, hogy aki azt mond-

ja, megbánta bűneit, egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz, hogy ezt komolyan 

veszi. Igazi bűnbánata csak annak van, aki ezután másképpen kezd gondol-

kodni, mint eddig tette.  

Mindaddig, amíg te a Földön akarod megtalálni boldogságodat, tehát 

szíved békéjét, mindaddig nem bántad meg valójában bűneidet. Nem, mert 

szándékvilágod iránya nem változott meg. Márpedig  ez a lényeg! Én, Jézus, 

csak annak tudom megadni azt a szívbékét, amely a boldogság másik neve, 

aki ezt Nálam akarja megtalálni, és nem a földi élet csalóka útvesztőin. 

 2. Az abortusz valóban gyermekgyilkosság. Igaz, Isten ezt is megbo-

csátja, de itt is áll az, amit az előbb mondtam. Csak annak bocsát meg Isten, 

csak annak szívét érheti el Isten megbocsátó szeretete, aki ezután végleg Ná-
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lam, Jézusnál, akarja élni tovább azt a földi életet, amely semmiképpen sem 

való arra, hogy bárkit is boldoggá tudjon tenni. 

 Sokkal jobban meg kellene értened szüleidet! Bizony nekik a veled va-

ló kapcsolatukban sokkal jobban igazuk van, mint neked. Nem ők, hanem te 

vagy az, akit látszatok vezérelnek, s te egyáltalán nem látsz, mert nem akarsz 

lelked mélyére látni. Te magad vagy legnagyobb ellensége önmagadnak! 

Nem lenne annyi veszekedés köztetek, ha nem azért akarnál beszélgetni 

anyáddal, hogy igazat adjon neked, hanem azért, hogy megértsd őt. 

 Én, Jézus, csak annak tudok segíteni, aki befogad Engem az életébe. 

Az fogad be Engem, Jézust, az életébe, aki nem arra akar rávenni Engem, 

hogy hozzá igazodjam, hanem arra törekszik, hogy ő igazodjon Hozzám! Az 

akar Hozzám igazodni, aki igyekszik minden lehetőséget felhasználni arra, 

hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjen, megszeressen, és törekedjék 

úgy átalakítani gondolkodását, ahogy azt Én, Jézus, mindenkitől megkívá-

nom, aki boldog akar lenni. 

 Neked most az a legfőbb törekvésed, hogy a mulandósággal eltakard az 

örökkévalóságot, hogy ne kelljen halálod órájára gondolnod, mely óra hama-

rosan és feltétlenül elérkezik. 

 Még álmodban se gondolj arra, hogy elnyered az örök életet, tehát szí-

ved békéjét, amíg nem mondtál le a földi élet csip-csup bódulatáról. Te em-

berhez szeretnél hűséges lenni. Ez ostobaság! Hozzám, Jézushoz, akarj hű-

séges lenni! 

 Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged 

majd az fog boldogítani, ha valóban megtérsz. A megtérés nem egyszerű el-

határozás, hanem vállalása annak a szemléletváltásnak, annak a gondolko-

dás-átalakításnak,  amelyről Márk evangéliumának első fejezetében a 15-dik 

versben olvashatsz. 

 Megáldalak a BENSŐ FELÉBREDÉS LELKÉVEL!" 

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

3508. 

Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL 

  1. Néha úgy érzem, „látásom” van. 

 2. A kísértőt láttam álmomban is. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés. Van, aki jobban, 

van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-

kevésbé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel. 
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 A szellemi látás képességét erősíthetik jó és nem jó erők. Ha jó erők, 

tehát angyalok erősítik, akkor Isten üzeneteit közvetítik ezek a látások. En-

nek eredménye az, hogy aki ilyen látásban részesül, az szívében békét, örö-

möt, nyugalmat él át még akkor is, ha az, amit lát, nem éppen kellemes. A 

másik eredménye pedig az, hogy az ilyen „látás” mások számára is építő 

buzdító és vigasztaló. 

 Ha ártó erők, tehát gonosz lelkek erősítik fel valakiben ezt a „látást”, 

akkor szintén két irányban kaphat üzenetet a „látó”. Önmaga irányában, mert 

legtöbbször kíváncsisággal kacérkodva, maga a „látó” fölöslegesen kinyílt e 

képesség erősítésére. Ezzel általában nagy idegmegterhelés szokott együtt 

járni. A másik irány pedig mások ijesztgetése. 

 Az egyik leghatásosabb eszköz e szellemek elűzésére nem az, hogy va-

laki elkezd harcolni ezek ellen, hanem az, hogy kezdi dicsőíteni Istent, aki 

mindent, még magát a poklot is képes az övéi számára jóra felhasználni. 

 2. Az álmok csak akkor érdemelnek nagyobb figyelmet, ha olyan ese-

ményekre figyelmeztetnek előre, amelyek komoly hatással vannak valakinek 

az életvitelére. Tehát nem szellemekkel, hanem eseményekkel szembesül ál-

mában az, aki ilyesmit álmodik.  

A szellemekkel történő találkozást, ha negatív érzést vált ki, akkor 

nem kell komolyan venni. Ha pozitív hatást vált ki, akkor hálát kell adni érte. 

 Az álmoknak „normális” értelme az érzelmi, idegzeti kiegyenlítés. Az 

eseményeket előre figyelmeztető álmok általában a „rendkívüliségek” kate-

góriájába tartoznak, bár ezek szoktak a visszatérő álmok lenni. De nem min-

den visszatérő álom ilyen! 

 A kísértésekkel kapcsolatban pedig tudnod kell, hogy Isten senkit nem 

enged erejét meghaladó kísértésbe esni! 

                Megáldalak  BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3509. 

Kérdező: JÓ IRÁNYBAN AKAROK VÁLTOZNI! 

 1. Miért nem kapok megfelelő szeretetet soha? 

 2. Mit kell tennem, hogy megváltozzon az életem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tudnod kell, hogy neked sem a születéseddel kezdődött az életed. 

Tudnod kell, hogy te is bizonyos értelemben „adósságtörlesztésre” jöttél a vi-

lágra. Így van ez szinte mindenkivel! Mivel nem egy „szintről” jöttetek, ezért 

az „adósságtörlesztés” sem azonos „szinten” történik. 
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 Mindez azt jelenti, hogy szeretet-hiányod nem a Földön kezdődött, ha-

nem már születésed előtt sem voltál megelégedve azzal a szeretettel, amiben 

részesültél. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem vállaltad azt a látás-

módot, amely biztosította volna számodra a megfelelő szeretet-elfogadást, s 

természetesen ezzel együtt a szíved szeretetének helyes mederben tartását, 

vagyis boldogságodat.  

Tehát egy egészséges önfegyelem hiánya indított útra, születtél a 

Földre, s most ahhoz, hogy meg légy elégedve a kapott szeretettel, nagyobb 

hangsúlyt kellene tenned arra, hogy önzetlenül, tehát visszaszeretést nem 

várva tudd szeretetni azokat, akikkel kapcsolatban állsz, s így igyekezz rálát-

ni a téged átölelő, gondviselő Isten feléd áradó szeretetére. 

 2. Az előző pontban már meg is válaszoltam e második pontban feltett 

kérdésedre is. 

 Hidd el, hogy Bennem, Jézusban, tehát az önzetlen szeretet szolgálat-

ban, tehát a mindent odaadás vállalásában, tehát a mulandó élet elvesztésé-

nek vállalásában, mindig meg fogod látni azt a szeretetet, amely a gondviselő 

Isten részéről átölel téged. 

 Nem ijesztgetésnek mondtam, hanem bíztatásnak azt, hogy aki elveszí-

ti életét, megnyeri azt. Földi életeteket úgyis el kell „veszítenetek”! Csak an-

nak elvesztésére hívtam fel figyelmeteket e mondattal, amit, ha tetszik, ha 

nem, előbb-utóbb úgyis el kell hagynotok. Ezekről a mulandó javakról jobb 

előbb, mint utóbb lemondani. Igen, mert aki Értem le tud mondani azokról a 

mulandó értékekről, amelyeket úgyis elhagy, az feltétlenül meg fogja tapasz-

talni ígéretemet: „száz annyit kap már itt a földön, és ehhez még megkapja 

hozzá a boldog örök életet is (Márk 10;29-30 és Máté 19;29)”. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3510. 

Kérdező: ISTEN SZERET ENGEM! 

 1. Szeret engem az Isten? 

 2. Hogyan segítesz nekem, Uram? 

 3. Hogyan kell értenem Máté 7;7-8-at? 

HANG: "Kedves Barátom!" 

 1. Te túl soknak tartod magad akkor, amikor azt gondolod, hogy En-

gem, Istent, annyira meg tudsz bántani, hogy e megbántásod az Én szerete-

temet képes kioltani! Ha az egész pokol összefogna azzal a kifejezett szán-

dékkal, hogy az irántuk való szeretetemet kioltsák, ez semmiképpen sem si-

kerülne nekik!  
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Ha ebből valamit megértettél, akkor könnyedén megérted azt is, hogy 

nem vagy te olyan nagy, amilyen kicsinek gondolod magadat. Te a legna-

gyobb rossz szándékkal sem vagy képes arra, hogy szeretetemet akár irá-

nyodban, akár mások irányában csökkenteni képes volnál! 

 Azok, akikről úgy gondolod, hogy sokat szenvedtek miattad, soha nem 

szenvedhettek volna, ha Én, Jézus, ezt meg nem engedtem volna. Ha pedig 

megengedtem, akkor azt nyilván azért tettem, mert tudtam, hogy ezeknek a 

szenvedőknek feltétlenül javára válik az, amit szenvedniük kellett. Hogy is 

láthatnád te, hogy a már évezredeket megélt emberek, akik makacs megátal-

kodottságuk folytán rendre megszületni kényszerültek a Földön, általad is le-

törleszthettek valamit adósságukból?! Nem! Te, mint földi teremtmény, na-

gyon szűk látókörű vagy! 

 2. Csak annyiban tudlak segíteni, amennyiben ezt Tőlem elfogadod. 

Csak annak tudok békét adni a szívében, aki valóban elhiszi azt, hogy ezt 

megteszem vele. Aki arra vár, hogy majd akkor hiszi el, ha megtapasztalja, 

az enyhén szólva ostoba! Igen, mert amit valaki megtapasztalt, az nem kell 

elhinnie. Az egy más kérdés, hogy Én, Jézus, mennyi ideig látom jónál vala-

kinél azt, hogy ne tapasztalja, hanem csupán higgye, hogy békét adtam neki. 

Ha majd jónak látom, akkor meg is fogja tapasztalni. De ezt a megtapaszta-

lást hit nélkül soha nem éri el! Tanulj meg tehát hinni és várni! 

 3. Amit az evangéliumaimban ígértem:" Kérjetek és kaptok, keressetek 

és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki ke-

res, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.", azt úgy kell értened, a józan 

ész keretén belül, ahogyan mondottam! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3511. 

Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST! 

 1. Hogyan tudom megőrizni hitemet? 

 2. Bukdácsolásom ellenére is tanítványod maradhatok? 

 3. Otthont találtál nálam, Uram? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A hit, mint minden képesség, gyakorlás által erősödik és mélyül. A 

hitet erősíteni pedig úgy lehet, hogy igyekszel Velem és Értem élni. Ha dön-

téseidben tudatosan jelen vagyok, akkor hitből élsz, hited erősödik és kon-

zerválódik. 

 2. Tőlem csak az választhat el téged és bárkit, ha tudatosan megtagad-

tok! Én, Jézus, még akkor sem tagadok meg senkit, ha elfordul Tőlem! Az 
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irántad való szeretetemet sem te, sem más nem tudja megváltoztatni. Ön-

nönmagamnak tartozom azzal, hogy soha meg nem szűnően hűséges marad-

jak! 

 3. Mindenkor tőled függ, hogy otthon vagyok-e nálad vagy sem. Amint 

az előbb mondottam, az Én hűségem soha sem kérdőjelezhető meg! 

 Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"  

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

3512. 

Kérdező: JÉZUS SZEMPONTJAI FONTOSAK NEKEM! 

 1. Közösségi problémám van. 

 2. Az emberek között, az ő szemükben „senki” vagyok. 

 3. Csak a családomra összpontosítsak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mióta kiestetek abból a közösségből, ahol születésetek előtt voltatok, 

állapotszerű hiányérzettel kell számolnotok. A legzsúfoltabb templomban, 

villamoson, utcán, tereken, tehát mindenütt ezt élitek meg, mert belül pattant 

el az a közösségi szál, amely a Földön olyanná tesz benneteket, mint a köte-

lét szakított csónak a vízen. 

 Álmodtok Istentől megáldott közösségekről, s amikor felébredtek, s 

kezditek keresni, megvalósítani álmaitokat, akkor ezek az álmok a „valóság-

ban” egyre embertelenebb, egyre istentelenebb, egyre jézustalanabb arcot 

mutatnak. 

 A benső egészségre vágyó lélek nem mondhat le álmairól. Nem, mert 

álmai gyökere valahol a mélyben az igazi, az isteni valóság talajába ágyazot-

tan kapaszkodik, és létezésért kiált! Álmaitok e lenni-akarása az egyik oka a 

szükségszerűen bekövetkező kiábrándulásaitoknak. 

 Ebbe az áldatlan helyzetbe áldásomat kívülről bevinni nem lehet. Csak 

belülről tudod némiképpen becsempészni érzelmeidbe, idegzetedbe a szel-

lemvilággal való közösségi kapcsolatodat, éspedig HIT által. 

 2. Ha valaki akarsz lenni az emberek szemében, akkor valóban senki 

maradsz. Természetesen arra sem szabad törekedned, hogy senki légy mások 

szemében. Az ilyen és ehhez hasonló hiúsági gyökerekből táplálkozó kategó-

riát egyszerűen nem-létezővé kell tenned. Az egészséges alázathoz az is hoz-

zátartozik, hogy tudjátok átlépni magatokat. 

 3. Míg belül angyalokat, égi lelkeket hordozol magadban, addig kívül a 

családod az, amelyet élő közösségnek kell megélned. Az egyik kedves gyer-

mekem, aki már régóta itt él a mennyben, amikor még a Földön élt, gyakran 

mondogatta: „Isten ott van a fazekak között is!” Igen. Amennyire igaz az, 
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hogy Én, Jézus, otthon vagyok benned, úgy igaz az is, hogy Én, Jézus, a csa-

ládodban, férjedben és mindegyik gyermekedben is jelen vagyok. Engem 

szolgálsz, amikor őket szolgálod, Nekem élsz, amikor nekik élsz. 

 Ajánlom reggelenként e két szót: „Jézusom! Veled és Érted!” Tehát a 

szándék és a cél egyértelműsítése indítsa a napi teendőidet, és mint valami 

aranyszál kösse át egész napodat, hogy aztán halálod óráján örömödre szol-

gálóan lépjen elő a múlt homályából. 

      Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3513. 

Kérdező: GYÓGYÍTSAK? 

  1. Elvégeztem a REIKI tanfolyamokat, és részesültem  

  mindegyik beavatásban. 

2. Egy HANG hatására leálltam a gyógyításról. 

3. Engem kérnek továbbra is gyógyításra a betegek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Megértem, hogy mindent vállaltál a gyógyulásodért és a gyógyítás 

elsajátításáért. Megértem, hogy szereteted iránya a felszínen az volt, aminek 

lennie is kell, vagyis a rászoruló emberek szolgálata. Megértem, hogy óriási 

anyagi áldozattól sem riadtál vissza ennek érdekében. (tízezer dollár vagy 

húszezer márka nem kis pénz!) 

 Most arra kérlek, te is érts meg Engem, a te Jézusodat! Igen, mert im-

már kétezer éve itt vagyok köztetek, de alig van, akit az érdekelne, hogy mi-

ért is jöttem. Alig van, aki elhinné, elfogadná, hogy azért jöttem közétek, 

hogy lakást vegyek bennetek (János 14;23)! 

 Csak abban tudok lakást venni, aki célként sem gyógyulni, sem gyógyí-

tani nem akar, hanem mindenek felett szeretni akar úgy, ahogy Én, Jézus, 

szerettelek benneteket. Ez az az új parancs, amit mint legfőbb kívánságomat 

elétek éltem, és amelyre benneteket tanítottalak (János 13;34). Aki ezt elfo-

gadja, azt egészen biztosan jelek is fogják kísérni élete útján, és e jelek kö-

zött gyógyulások is elő fognak fordulni, de ezek a jelek csupán jelek, és nem 

lényegi tartalmak (Márk 16;20)! 

Aki Engem, Jézust, valóban a LEGFONTOSABBNAK tart, az boldog, 

békés tud lenni egészségesen, betegen, jóban, rosszban egyaránt. Aki Engem 

befogad, az valójában meg is feledkezik önmagáról, mert tudja, hogy az az 

ÉLET, amelyet Én, Jézus, élek benne, tejesen háttérbe tudja helyezni azt az 

életet, amely kivétel nélkül minden emberben - akár egészséges, akár beteg - 

úgyis mulandó! 
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2. Ami Tőlem, Jézustól, jön, az mindig ingyen van! Lehet pénzért ta-

nulni és tanítani, de csak olyasmit, ami emberektől való, és ennek az értéke 

olyan is! Isten nem üzletel veletek! Isten a Szeretet!  

Aki az Én nevemben végző, az Én akaratomat megvalósítani akaró 

munkájában hangsúlyt tesz a pénzre, annak szívében előbb-utóbb halványul-

ni, erőtlenülni fog a hit, és kezd kihűlni az önzetlen szeretet.  

Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság értéke föléje nő az örök ér-

tékeknek. Ahol valaki még nem látja át, hogy mind az egészség, mind a be-

tegség  eszköz, ott az igazi szeretet magatehetetlenül várakozik. Igen, mert 

ott az élet igazi értelme célját vesztette. 

 3. Arra kérnek téged sokan, hogy gyógyítsd és tanítsd őket gyógyítani. 

Engem, Jézust, is azért kerestek fel legtöbben, hogy gyógyuljanak. A vége az 

lett, hogy szinte egy akarattal halálomat kívánták! 

 Bizony, Én, Jézus, azért jöttem, hogy segítselek benneteket benső vilá-

gotok megszentelésében. Azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket a he-

lyes értékrend meglátására! - "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, 

hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem (Máté 1;38)"!, 

mondottam tanítványaimnak, és mondom ma is azoknak, akik valóban hall-

gatni akarnak Rám! 

Drága Gyermekem! A szentáldozásoddal kapcsolatban az, amit emlí-

tettél, nevetséges. Szóra sem érdemes. Ne akarj kilógni a sorból! A Szentlé-

lek nem a rendkívüliségeknek, hanem a RENDNEK az Istene! 

  Nagyon szeretlek, és megáldlak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3514.  

Kérdező: AZ ELLENSÉGSZERETETRŐL 

   Az ellenségszeretetről kérek megnyugtató irányítást! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másnak, amit az 

Isten akar neki. Ezt a jót mindenkinek lehet akarni! 

 A rosszat nem lehet szeretni. Nem, mert a rossz nem más, mint a jónak 

a hiánya. De azt, aki ezt a rosszat akarja, azt lehet szeretni, mert az istensze-

retőnek minden javára válik. 

 A világon a legnagyobb rossz végrehajtása kétségtelen az volt, amikor 

Engem, a Földre-szállt Szeretetet keresztre feszítettek. És erre Én mégis azt 

mondtam, hogy nekem ez javamat szolgálta (Lukács 24;26).  

 Aki  neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszerető 

vagy, akkor minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Min-
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denki csak önmagáért felel. Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, ak-

kor az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt! Ha ezt átgondolod, 

akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is! 

 Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel 

ezek az ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az istenszeretőnek, de a 

valóságban csak önmaguknak tudnak ártanai. Nekem, Jézusnak, sem ártottak 

azok, akik Engem keresztre feszítettek, csak önmaguknak. Ezért tudtam őket 

is szeretni! 

 Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Hozzám tartozik, hogy ak-

kor is jót tud akarni másoknak (tehát képes azt szándékolni másoknak, amit 

az Isten), akkor is tud jóindulatú lenni,  amikor mások rosszat akarnak, rossz-

indulatúak önmagukban. 

 Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örököltek, hogy milyen hatások 

érték eddig őket életükben, és azt sem tudjátok, hogy eddig hogyan működ-

tek együtt a kegyelemmel. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már 

nem mondhattok igazságos bírói ítéletet senkiről. A valóság az, hogy a három 

közül egyiket sem tudjátok. De még ha tudnátok is, akkor is tudnotok kéne, 

hogy nem az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében kell igazolno-

tok azt, hogy szívetekben az Én, a te Jézusod szeretete él! 

                 Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!" 

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

3515. 

Kérdező: MIT  RONTOTTAM EL? 

 1. Mivel rontottam el a leányok nevelését? 

 2. Jézus békét akar a családokban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kétségtelen, hogy lehet valakit rosszul nevelni, és lehet valakit jól 

nevelni. De az, akit rosszul nevelnek, nem attól lesz rossz, mert olyannak ne-

velték, és az, akit jól neveltek, nem attól lesz jó, hogy jól nevelték. Minden-

kinek van lelkiismerete. Ezt mindenki magával hozzá már a születésekor. A 

lelkiismeret egy olyan mikrofon, amelyen keresztül mindenkinek megmondja 

a benne lakó Szentlélek (mert a Szentlélek mindenkiben benne van!), hogy 

mi a jó és mi a nem jó. 

 Azt, hogy valaki jó illetve rossz szándékú-e, nem attól függ, hogy mi-

lyennek nevelték. Senkit nem lehet sem jó szándékúvá, sem rossz szándékú-

vá nevelni. Ilyen értelemben nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés 

van. 



 

 38 

 Ha te valamit elrontottál, tehát rossz példát adtál, vagy rosszra próbál-

tál rávenni valakit, akkor ezzel nem neki, hanem önmagadnak ártottál. Ha az 

ilyen viselkedésedet megbántad, akkor már nincs mitől tartanod, mert Isten 

megbocsátott neked. 

 Tömören: Te csak magadért felelsz. Mindenki csak önmagáért felel! 

 2. Én, Jézus, soha nem mondtam azt, hogy békét akarok a családokban. 

Sőt! Pontosan az ellenkezőjét állítottam! Én, Jézus, annak az embernek szí-

vében akarok és tudok békét teremteni, aki ezt kéri Tőlem!  Azt mondtam, 

hogy aki Hozzám tartozik, az azt fogja tapasztalni, hogy ellensége lesz neki 

saját háza népe! Azt mondtam, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, 

amely szembeállítja egymással a családtagokat! Azt mondtam, hogy aki job-

ban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;34-379)! 

Ilyeneket mondtam, de olyat nem, hogy a béke kedvéért bárki is mondjon le 

Rólam! 

 Az igaz, hogy a vasárnapi szentmise nem olyan esemény, amely min-

den esetben, tűzön-vízen keresztül kötelez. Ami mindenkor kötelez, az nem 

valamilyen szertartás, hanem olyan magatartás, amelyet az a szeretet jár át, 

amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Az ilyen szeretet mindig kötelez. 

Akkor is, ha ezért valakit megölnek! Annak az ÉLETNEK megnyerése, 

amely a boldog örök élet, feltétlen feltétele annak az életnek elvesztése, ame-

lyet mulandó földi életnek neveznek. 

 A szívedben élek! Hidd el, kimondhatatlanul szeretlek! Hidd el, az a 

szenvedés, amelyet mások rossz magatartása miatt kell átélned, ez az Én 

szenvedésem benned. Megosztom veled szenvedésemet, hogy majd meg tud-

jam osztani veled örökkön örökké örömömet is! 

                 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"    

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

3516. 

Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL? 

 1. Elhunyt édesanyám szóljon hozzám. 

 2. Alkoholista apámon hogyan tudnék segíteni? 

 3. Nem vagyok férjnél. Gyermek után vágyom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha édesanyáddal beszélni szeretnél, akkor ő bizonyára jelentkezni 

fog nálad álmodban, ha erre engedélyt kap. A halál utáni életben valóban 

egyik legfőbb szabály az, hogy mindenkinek teljesüljön minden kívánsága. 

De ennek van egy feltétlen feltétele. Ez pedig az, hogy azok, akik a Földön 

élnek, és részesülni akarnak a minden kívánságot teljesítő világ megtapaszta-
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lásaiban, itt a Földön teljesítsék azt a szeretet-parancsot, amely részben a Tíz 

parancsban, teljességében pedig abban a parancsban ismert előttetek, amelyet 

Én, Jézus, adtam, mielőtt elhagytam a Földet (János 13;34). 

 2. A szenvedély-betegeken csak akkor lehet segíteni, ha ezt maguk is 

akarják. Megadok egy címet: Halász Endre; 2111. Szada; R.K. Plébánia. 

 Ha valaki valóban meg akar szabadulni az alkohol-függőségétől, akkor 

a megadott cím segíteni fogja őt ebben. 

 Azt jól teszed, hogy nem pénzzel segíted apádat. Azt is jól teszed, hogy 

imáiddal mellette állsz. Ha édesapádban jó szándék van, akkor imád sokat 

tud segíteni neki abban, hogy kiutat találjon testi rabságából. 

 3. Amint a parttalan folyó óriási károkat tud okozni, úgy minden fele-

lőtlen, tehát törvénytelen szexuális kapcsolat csak bajt okoz. Az ember és az 

állat között e téren van az egyik legszembeötlőbb különbség! Ahol nincs 

megfelelő önfegyelem, ott felelőtlenség van. Ez azt jelenti, hogy az állat 

szintje alá süllyed az, aki e téren nem uralkodik önmagán. 

 Ne gyermekről álmodozz, hanem Isten és emberek előtt nyíltan felvál-

lalt, felelős kapcsolat létrejöttéről. Minden más csak ezután történhet! E nél-

kül embertelen és természetesen istentelen is az életed! 

 Mivel nagyon szeretlek, ezért kérlek, ne kívánd azt, hogy Én, Jézus, al-

kalmazkodjam hozzád, hanem arra törekedj, azt kérem, hogy te zárkózz fel 

Hozzám! 

         Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3517. 

Kérdező: MENNYORSZÁGOT SZERETNÉK A FÖLDÖN! 

 1. Szeretném, ha mindenkiben szeretet, béke lenne. 

 2. Szeretnék segíteni unokáim nevelésében. 

 3. Jézusnak mi a véleménye rólam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Teljesen egyezik a te szíved vágya az Én szívem vágyával. Én, Jé-

zus, azért jöttem a Földre, hogy az égi béke minél több ember szívében gyö-

keret verjen, s így minél többen éljék át azt az újjászületést, amelyet üdvbi-

zonyosságnak is nevezhettek (János 3;3). 

 2. Az másodlagos, hogy unokáid nevelésében tevékenykedj. Az első az, 

hogy saját szíved szeretetét - Isten iránti szeretetből - éld át, és segíts ott és 

akkor, ahol és amikor rászorulóval találkozol.  
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Unokáidat sem a te szereteted fogja boldoggá tenni, csak az a szeretet, 

amelyet saját maguk élnek meg mások felé, ugyancsak Isten iránti szeretet-

ből. Amint unokáidat, úgy téged is Isten önmagára teremtett.  

Ez Isten részéről nem önzés, hanem a legnagyobb jó irántatok, mivel 

egyedül Isten képes boldogítani szellemi teremtényeit. Sem unoka, sem 

nagymama, sem házastárs, sem barát nem tudja senkinek megadni azt a szív-

békét, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság. 

 Arra kérlek hát, hogy a benned lakó jelenlétemre, tehát a szíved békéjé-

re vigyázz (János 14;23)! Ez legyen életed legfőbb törekvése! Csak az, aki 

ezt teszi, menti meg önmagát attól, hogy csalódások érjék. 

 3. Minden alkalommal, amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, érezte-

tem veled, hogy mi a véleményem rólad. Így, levélben, nem mondhatok vé-

leményt senkiről! Különben is! Csak gondolatokról, szavakról, cselekedetek-

ről mondok véleményt, de személyekről nem! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3518. 

Kérdező: CSODÁRA VÁROK! 

 1. Túl sokat várok családomtól? 

 2. Egy „Baráti Kör”-ről kérdezem a HANG-ot. 

 3. Labilis a lelkivilágom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az elvárások helyett a várakozni tudásra kell tenned a hangsúlyt! Az 

elvárások csak akkor találják meg méltó helyüket életetekben, ha átlagon fe-

lüli bennetek a szeretet, vagyis az a megértés, amely még a látszatát is elke-

rüli az ítélkezésnek. 

 Ha tudod azt, hogy csak magadért felelsz, ha tudod azt, hogy nem a 

mások nevelését, hanem az önnevelést kell mindenek elé helyezned, akkor 

nagyon nem tudsz eltérni a helyes iránytól. 

 Semmiképpen sem körülményeidet kell megváltoztatnod! A körülmé-

nyeid tükrök! Igen, ezek által lehet eljutnod arra a helyes önismeretre, amely 

a benned élő szeretetet, tehát az Én életemet segíti kibontakozni benned. 

 2. Sem személyekről, sem csoportosulásokról nem szoktam bírálatot 

mondani. Csak gondolatokról, kijelentésekről, cselekedetekről mondok vé-

leményt. 

 E gyakran hangoztatott mondatom: veletek és értetek mindent, de he-

lyettetek semmit!, pontosan azt jelenti, hogy mindenkinek vállalnia kell saját 

döntéseiért a felelősséget! 
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 3. Amint az évszakok  forgása, az időjárás változása megállíthatatlan, 

úgy lelketek is ki van téve a legkülönbözőbb hatásoknak. Ha mindig minden 

jól menne, akkor a Föld Mennyország lenne. Még így is nehéz feldolgozno-

tok magatokban e mondat tartalmát: „a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 

hogy minden mulandó!” 

 Ami örök és megváltozhatatlan, az az Én, a te Jézusod szeretete irán-

tad. Az Én hűségemben soha nem szabad kételkedned! Törekedj arra, hogy 

rólad is elmondható legyen ez az Én irányomban! 

              Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3519. 

Kérdező: NEM HATÉKONY AZ IMÁM 

 1. Hiába imádkoztam, férjem nem tért meg. 

 2. Senkim nincs, akire számíthatnék. 

 3. Félek, nem leszek ura cselekedeteimnek. 

HANG: "Drága, drága Gyermekem! 

 1. Férjeden sem a te imád, sem az Én erőm nem segíthet. Az ő élete, 

boldogsága, benső békéje rajta múlik,  és nem rajtunk! Neked azért kell 

imádkoznod férjedért, amiért nekem, Jézusnak, kellett imádkoznom azokért, 

akik Engem, Jézust, keresztre feszítettek. Imádkoznom kell, hogy tudjam 

szeretni őket! Neked is azért kell imádkoznod férjedért, hogy szeretni tudd 

őt, tehát tudj neki jót akarni. Mert szeretni ennyit jelent. 

 Az ő megtérése sem Tőlem, Jézustól, sem tőled, a te imádtól nem függ! 

Amit viszont fontos tudnod, az a következő: 

 Nem véletlenül lett ő a te férjed! Eddigi életeid folytán te magad vállal-

tad, hogy olyan férjed legyen, amilyen ő. Azért vállaltad őt, mert még mielőtt 

megszülettél, láttad, hogy a jelen körülményeid felvállalásával tudod ki-

egyenlíteni azt a tartozásodat, amely előző életeid folytán felhalmozódott 

benned. 

 Hidd el, nem lőttél túl a célon! Feltétlenül megkapod azt az erőt, amire 

szükséged van, hogy azt a rövid kis földi életet, amely rendelkezésedre áll,  

becsülettel végig tudd vinni! 

 2. Bocsáss meg, de nincs igazad! Nemcsak arról van szó, hogy Én, Jé-

zus, és angyalaim mindenkor veled vannak, hanem arról is, hogy körülmé-

nyeidben is meg tudod tapasztani gondviselő szeretetemet, ha akarod! Igen! 

Az Isten a körülményeknek is az Istene azok számára, akik szeretik Őt! 

Olyan nem létezik, hogy Én, Jézus, elfeledkeznék rólad! Semmiképpen!  
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 Nincs meg nem hallgatott imád! Vagy csökkentem terheidet, vagy nö-

velem az erődet! Hidd már el végre, hogy Istenben nemcsak, hogy eddig nem 

csalódott senki, de nem is lehet Benne csalódni! Isten valóban mindenható 

azon a körön belül, ahol az igazság szeretetben, és a szeretet igazságban 

nyilvánul meg! A fontos az, hogy tanuljátok meg az örök élet szemüvegén át 

látni az eseményeket. „Mi ez az örökkévalósághoz?!” Ezt a kérdést kell fel-

tenned gyakran magadnak! 

 3. Ne félj! Felelősséged csak addig terjed, ameddig ura tudsz maradni 

önmagadnak! Azok, akik attól félnek, hogy el fogják veszíteni önmaguk fe-

lett az uralmat, azok egy értelmetlen eseménytől félnek. Attól félnek, hogy 

Isten kárukra enged meg valamit, ami nem válik javukra! Ilyen nincs! 

                    Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3520. 

Kérdező: NEM LÁTOK MEGOLDÁST! 

 1. Egy álmom sok hiányérzettel, de a végén jól végződött. 

 2. Gyermekem nagyon öntörvényű. 

 3. Hogyan kapjuk természetünket? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A lelked mélyén rejlő elégedetlenség jelentkezett álmodban. Ez az 

elégedetlenség segít abban, hogy lelkileg ne állj le soha a fejlődésben. Szá-

modra elsősorban nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, ha-

nem arra, hogy az Enyém, Jézusé vagy! 

 Azok a bizonytalansági tényezők, amelyek rendre fellépnek életedben, 

arra akarnak figyelmeztetni, hogy nem végállomáson vagy, hanem utazol. De 

a vonat, amelyre felszálltál, nem vaktában megy valahová, mert vezetője, te-

hát Én, Jézus, jobban tudom az irányt, mint te. 

 2. Gyermeked bizonyos értelemben idomítandó! Ez azt jelenti, hogy 

meg kell tapasztalnia, hogy szenvedéssel jár számára, ha nem hallgat a nála 

okosabbakra, tehát rád is. 

 Bár igaz, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak önnevelés, de igaz az is, 

hogy neked mindent meg kell tenned, hogy rád ne hivatkozhasson gyerme-

ked olyankor, amikor helytelenül cselekszik. Tehát mulasztással sem szabad 

vétkezned gyermekeddel kapcsolatban. Az, amit ti gyakran büntetésnek ne-

veztek, nem büntetés, hanem figyelemfelkeltés arra, hogy a rossznak fájdal-

mas következményei vannak. Ezt gyermekednek is tudomásul kell vennie! 

Tehát mulasztással (büntetés elmulasztásával) sem szabad vétkezned vele 

kapcsolatban! 
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 3. Mielőtt megszülettek a Földön, nagyon komoly lehetőségek közül 

kell választanotok, hogy előző életetek adósságait mielőbb törleszteni tudjá-

tok.  

Kétségtelen, hogy vannak közöttetek olyanok, akik kissé túllőnek a cé-

lon, és olyasmire is vállalkoznak, amit nem ajánlottak itt nekik. De ők –

túlbuzgalmukban, mivel tisztán látják, hogy milyen jó az, ha valaki már min-

den adósságát törlesztette - olyan természetet, olyan körülményeket is válasz-

tanak, melynek töretlen vállalásába aztán beletörik a bicskájuk. De ez nem 

szükségszerű!  

Mindenki, aki természetét, sorsát vállalta, megkapja ehhez a megfelelő 

segítséget tőlünk ahhoz, hogy születése előtt vállalt sorsvonalán, tehát vállalt 

karmáján keresztül, képes legyen - természetesen Általam, Velem és Bennem 

- leoldani magáról minden természetellenes vonást. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3521. 

Kérdező: KIFOSZTOTTNAK ÉRZEM MAGAM 

   1. Adósságomat törlesztem férjemmel kapcsolatban? 

 2. Elindultam a helyes úton? Sok szenvedés ér mostanában. 

 3. Értékes dolgokat vesztettem el az elmúlt időben. 

HANG:  "Drága Gyermekem! 

 1. Igen. Adósságodat törleszted. Mindenkorra érvényes elv az, hogy 

mások magatartása soha nem való másra, csak arra, hogy egyre tisztultabb 

önismeretre jussatok, s így nyitottabbakká váljatok a helyes istenismeret ki-

alakítására. 

 Az nem jó felfogás, ha valaki hátat akar fordítani embertársának azért, 

mert az az embertárs nem úgy viselkedik, ahogy azt joggal el lehetne várni 

tőle. Nem jó, mert nem azért születtetek a Földre, hogy elvárásaitokkal a má-

sik embert faragjátok, hanem azért, hogy abban a szeretetben növekedjetek, 

amely velejárója az Én jelenlétemnek bennetek. 

 Akár barát, akár testvér, akár hitvestárs valaki, mindenkor arra kell tö-

rekednie, hogy ne legyen bűnrészese társának. Vagyis csupán arra kell töre-

kedned, hogy soha ne mondj „igen”-t arra, amit nem látsz jónak. De tudnod 

kell, hogy nem másokat megjavítani, hanem magadat megjavítani, tehát meg-

javulni jöttél a Földre. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy mások is, lát-

ván téged, meg akarhatnak javulni. 

 2. Ha elindultál azon az úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Ma-

gamat, akkor bizonyos értelemben keresztúton indultál el. Ha ezt vállalod, 
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akkor meg fogod tapasztalni, hogy egyedül ezen az úton lehet olyan szívbé-

két átélni, ami megér minden áldozatot. Körülményeid pokla és a szívedben 

lévő Mennyország, ezek együttese jellemzi Enyéim életét a Földön. 

 3. Nem rajtad kívüli dolgok okai annak, hogy bizonyos értékeket elve-

szítettél. Légy megfontoltabb, átgondoltabb. Az okosság és az óvatosság 

nemcsak azért fontos, hogy mások ki ne használjanak. Ezek a saját dolgaidért 

való felelősség vonatkozásában is szükségesek. 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"  

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

3522. 

Kérdező: FIAM MEGGYÓGYULÁSÁRÓL 

 Meggyógyulhat-e fiunk fizikai értelemben? Hogyan? 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Úgy tettetek fel nekem egy kérdést, hogy az általatok történő megköze-

lítésben csak egyértelmű válasz lehet számotokra kielégítő. 

 Mivel nagyon szeretlek benneteket, és tudom, hogy ti is szerettek En-

gem, Jézust, s tudom, hogy nem „hátsó” szándék vezérel benneteket, ezért 

vállalkozom rá, hogy egy másik megközelítést kínáljak fel nektek. 

 Minden, ami történik a világban, két egymással ellentétes kérdést vet 

fel. Az egyik: miért jó ez nekem? A másik: miért nem jó ez nekem? Általá-

ban a rövid távú pozitív hatások az első, az ugyancsak rövid távú negatív ha-

tások a második kérdést ébresztik fel bennetek. A „szerencsés” esetek a „jó” 

kategóriába tartoznak. A betegségek a „nem jó” kategóriába tartoznak. 

 Mióta megjelentem a Földön, azóta már csak az egyik kategóriának 

van létjogosultsága. Remélem, kitalálod, hogy melyiknek. 

 Bizonyos értelemben minden betegség gyógyítható, és bizonyos érte-

lemben állapotszerűen kivédhetetlenül halálos betegségben él mindenki a 

Földön. 

 Az az élettér, amelyben élnetek kell, állandóan arra szólít fel bennete-

ket, hogy segítsetek egymásnak, segítsetek egymáson. Gyógyíthatatlan beteg-

ség nincs, de gyógyíthatatlan beteg van. Bármilyen betegségben szenved va-

laki, ha akarja,  ráléphet a gyógyulás útjára. Aki nem akar erre az útra rálépni, 

az gyógyíthatatlan marad. A gyógyulás útja mindenképpen lelki gyógyulással 

kezdődik. Ennek lehet következménye a testi gyógyulás is, de ez már ilyen-

kor nem tartozik a lényeghez. 

 Három szempontot kell figyelembe vennie annak, aki lelkileg gyógyul-

ni akar. Az egyik: minden egyes napon törekednie kell megtenni azt, amit - 

mint napi feladatot - magára nézve elvégzendő munkának tart. Tehát minden 
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este el kell tudnia mondani ezt: „Ma ennyi tellett tőlem!” A másik: mindazo-

kat az eszközöket, amelyek a testi egészség szempontjából fontosak, fel kell 

használnia, hogy egyre jobban tudja a test szolgálni a lelket. A harmadik pe-

dig: a HÁLA! Hálásnak kell lennetek azért, hogy jóban-rosszban, egészség-

ben-betegségben, örömben-bánatban, tehát bármilyen állapotban és körül-

ményben, be van írva nevetek a mennyben! Akinek lelke mélyén ez az öröm-

forrás még nagyon betemetett állapotban van, az lásson hozzá, hogy e forrást 

kiássa (Lukács 10;19-20), mert e nélkül lelki gyógyulás nem érhető el. 

 Tömören felelek hát kérdésetekre: A fiú betegsége meggyógyítható, de 

boldoggá csak azáltal lesz, ha lelki egészségre törekszik! A test mindenkori 

állapota pontosan meghatározza, kiméri mindenki felelősségét. Ezért nem 

mondható, hogy az egészség jobb, mint a betegség, s a betegség rosszabb, 

mint az egészség. 

 

    Megáldalak benneteket a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3523. 

Kérdező: NAGY ÁLDOZATOT HOZTAM! 

 1. Párommal szakításra került a sor. 

 2. Hogyan tudnék segíteni rajta? 

 3. Elveszítettem benső békémet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Számomra mindig nagyon fájdalmas az, amikor utólag akartok oko-

sak lenni. Eleve beteges dolog az, amikor valaki nem Értem, Jézusért; hanem 

valamelyik gyülekezet kedvéért teszi azt, amit tesz. Tudom, hogy ilyenkor 

mint „fedőnév”, az Én nevem szerepel. De aránylag könnyű megkülönböz-

tetni bármiféle gyülekezetet Tőlem. 

 Az, aki Értem és Velem él, elsősorban ott érezteti a Lélek gyümölcseit, 

ahol családtagként mutatja ki áldozatos szeretetét, és nem azok felé a gyüle-

kezeti tagok felé, akik nem hordják vállukon a családja terheit. 

 Neked most feltétlenül azt kell tenned, hogy mentsd azt, ami menthető. 

Ma már egyértelmű számodra, hogy párodat nem Isten bölcsessége irányítja. 

Nem vállalhatod tehát tovább azt, hogy rábólints arra, amit nem tartasz jó-

nak. Az nem hűtlenség, ha valaki leugrik a szakadék felé haladó kocsiról, 

hogy mentse életét egy jobb jövő reményében.  

Nálad nem arról van szó, hogy hiába próbálkoztok, hanem arról, hogy 

akadályozni akarják azt a lelki fejlődésedet, amely éppen azért, mert él, fej-
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lődni akar. Aki rólad azt állítja, hogy halott vagy, annak nyugodtan mondha-

tod, hogy nézzen a tükörbe! 

2. Neked nem párodon kell segítened, hanem Rajtam, Jézuson, aki bol-

dog békében akarok benned élni! Átvitt értelemben - közvetett módon - ak-

kor segítesz legjobban másokon, ha az Én békémet hordod a szívedben. Ezt 

pedig csak akkor tudod megélni, ha felfedezed magadban azt a szabadságot, 

amely az Én Lelkemnek, tehát a Szentléleknek valósága benned (2Kor 3;17). 

Bármilyen szép szóval is akarjátok álcázni megkötözöttségeiteket, azok min-

dig megkötözöttségek maradnak, tehát akadályai a bennetek élő Lélek mű-

ködésének. 

 Naponta kell tehát vállalnod azt a „szabadságharcot”, amelyben sebe-

ket ugyan kaphatsz, de mivel Velem vívod, biztos lehetsz a győzelemben. 

 Arról sem szabad megfeledkezned, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél 

le a Földre, s igenis újjászületett vagy, ha elfogadtál már Engem, Jézust, 

Uradnak, Megszabadítódnak. Igenis, meg kell határoznod egy napot, amely 

napon különösen hálát akarsz adni azért, hogy te Isten édes gyermeke vagy! 

Igen, mert az vagy! Ne mástól vagy másoktól várd el ennek elismerését. Le-

gyen számodra elég az, hogy ÉN, a te Jézusod, aki a szívedben élek, ezt az 

üdvbizonyosságot erősíteni akarom benned.  

Engem, Jézust, semmiféle gyülekezet, semmiféle felekezet, semmiféle 

egyház nem homályosíthat el benned! Az Én jelenlétem egyedül és kizárólag 

tőled függ! Tőled, és senki mástól! 

  3. Benső békéd valóban elszürkült benned. Van olyan, hogy nem ado-

mányaimmal akarok kedveskedni gyermekeimnek, hanem Önmagammal. 

Ennek viszont az az előzménye, hogy adományaim hiányát kell átélnie an-

nak, akire ez a kitüntetés, ez a kiüresedés vár. Van, amikor már részedről 

csak egyetlen dolog a fontos: a HŰSÉG! Hűség ahhoz a bizonyossághoz, 

hogy egyetlenje vagy Istennek. Hűség ahhoz a bizonyossághoz, hogy az Én, a 

te Jézusod szeretete örökké töretlen marad irántad! 

 Örök szabály az, hogy vagy csökkentem terheiteket, vagy növelem erő-

töket. De magatokra soha nem hagylak benneteket. Ha azt kezded érezni, 

hogy erődön fölüli teher nehezedik rád, akkor nagyon higgy abban, hogy az 

Én erőm a te erőd is! Bennem soha senki nem csalódhat! 

               Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3524. 

Kérdező: ÉRTÉKEIMET HOGYAN HASZNÁLJAM? 

 1. Mit jelentenek Jézussal kapcsolatos álmaim? 
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 2. Mit kezdjek visszakapott földrészemmel? 

 3. Szeretném rendezni életemet! 

HANG: " Drága Gyermekem! 

 1. Velem, Jézussal, az álmodik, aki lelke mélyén Hozzám akar tartozni, 

de körülményei sok akadályt gördítenek ennek útjába. Ilyen esetben Én, Jé-

zus, álomban tudom érzékeltetni gyermekeimmel, hogy velük vagyok, és 

szeretném megerősíteni őket abban, hogy maradjanak hűségesek Hozzám, 

Jézushoz. 

 Van olyan is, amikor álomban feladatot, közlést adok, de ez annyira 

ritka, hogy nem is érdemes foglalkozni vele. Azért ritka ez, mert Én, Jézus, 

az evangéliumaimban már mindent elmondtam nektek, és semmi újat nem 

tudnék mondani senkinek, csak esetleg az eddig elmondottakat tudnám kicsit 

jobban kifejteni, konkretizálni, mint ahogy a HANG-könyvekben teszem is 

ezt. (Jelenleg is ezt teszem!) 

 2. Mindig mindenki mindennel akkor tesz legjobbat, ha lemond arról, 

amije van. A te esetedben egyszerűen rá kell bíznod az egészet arra, akit te a 

legmegfelelőbbnek gondolsz erre. De e rábízás után már valóban ne legyen 

gondod vele. Aki úgy akarja rábízni vagyonát másra, hogy valójában nem 

mond le arról, az megpróbál hazudni önmagának, s biztos, hogy előbb-utóbb 

le fog lepleződni. 

 Ha valakire ráruháztad a földedet, akkor az már nem a tiéd. Azt pedig, 

hogy te a sajátoddal mit teszel, nem határozhatja meg más! Ha valakinek 

nem tetszik a döntésed, az az ő baja, és nem a tiéd.  

Amint más is azt csinál a sajátjával, amit akar, úgy tudomásul kell ven-

ni mindenkinek, hogy ez alól te sem vagy kivétel. Te is azt csinálsz azzal, 

ami a tiéd, amit akarsz. Ha ezért haragszanak rád, hát nincs igazuk! Minden-

ki azt tesz a sajátjával, amit akar. 

 3. Életedet a komoly reggeli és esti imával tudod rendezni. Igenis, át 

kell gondolnod imában az elinduló napodat, és este biztosítanod kell időt ar-

ra, hogy számon kérd magadtól azt - amit reggel elhatároztál Isten előtt -, 

hogy mit valósítottál meg abból és hogyan?! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3525. 

Kérdező: MIT TANÁCSOLSZ? 

 Várjak arra, aki elhagyott? 

HANG: "Drága Gyermekem! 



 

 48 

 Amikor arra kérlek, hogy ne ringasd magadat álomban, akkor azt ké-

rem tőled, hogy ne a várakozásra tedd a hangsúlyt, hanem arra, ami a teen-

dőd. Ha Isten iránti szeretetből teszed azt reggeltől estig, amit tenned kell, 

akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten a körülményeidnek is az istene, és 

mindig az fog történni veled, ami Velem, Jézussal, egyre szorosabban kap-

csol össze téged. 

 A földi élet probléma-erdőjéből csak az és csak akkor talál kiutat, aki 

belül, lelkében, végleg elhatározta, hogy elfogad Engem, Jézust, Urának, 

Megszabadítójának. Ennek a döntésnek egyik oldala az, hogy elfogadj így 

Engem. A másik oldala pedig az, hogy add át magadat Nekem! Így válik 

benned az élő hit Isten erejévé! 

                   Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3526. 

Kérdező:  A GYŐZTES OLDALÁN AKAROK ÁLLNI! 

 Hogyan tudom legyőzni az engem támadó erőket? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Első megközelítésben furcsállani fogod válaszomat. Sehogy sem tudod 

legyőzni azokat az ellenerőket, amelyek hatását érzed, szenveded. A földi 

élet nem más, mint a hűségesekkel szembeni ellenerők világa. A Földön csak 

az nyeri meg a csatát, aki hűséges marad! Ezt már kétezer évvel ezelőtt így 

fejeztem ki: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! (Máté 10;22 és 

24;13)" 

 Tehát, ha nem győzelemről álmodozol, hanem tovább is ragaszkodni 

fogsz Hozzám, a te Jézusodhoz, akkor szívedben ki tudom bontani az Én bé-

kémet, és ki tudom tisztítani azt az erőforrást, amelyen át Lelkem mindig 

meg fogja találni a módját annak, hogy megfelelő szellemi, lelki táplálékhoz 

juss. 

 Imád nagyon kedves Előttem! Hidd el, ilyenkor különösen öröme vagy 

az egész Mennyországnak! Maradj állhatatos! Sokkal nagyobb az, AKI ben-

ned van, mint azok, akik ellened vannak (János első levele 4;4)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

(Bár elhinnétek, hogy valóban Én, Jézus, szólok ilyenkor hozzátok!) 

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

3527. 

Kérdező: A DUÁL KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN 

 1. A duál kérdéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

 2. Te diktálod M. E. könyveit? 
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 3. A homoszexualitásról kérek tanítást! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Olyan értelemben, ahogy az közöttetek elterjedt, nincs duál-pár! 

Nincs olyan, hogy mindenkinek ki van találva valaki a Földön, s mindenki-

nek az a feladata, hogy ezt a neki kitalált, megteremtett lényt megtalálja. 

Ilyen nincs! Olyan van, hogy mindenkinek van őrangyala, van védőszentje, 

gyakran nem is egy! Olyan is van, hogy két ember, akinek Én, Jézus, vagyok 

a LEG, segítik egymást Hozzám! Igen, mert Isten minden szellemi lényt Ön-

magára teremtett, s azok, akik valóban szeretnek Engem, mindent megtesz-

nek azért, hogy küldetésüket (Engem, Jézust, befogadni annyit is jelent, hogy 

küldetést vállalni!) a lehető legjobban teljesítsék. Ennek teljesítésére a legké-

zenfekvőbb lehetőség az a másik ember, akivel összekapcsoltátok földi élete-

teket. 

 Meg kell mondjam, hogy az a sok elválás, amely ma jellemzi országo-

tokat, nem duál-probléma, hanem hit-probléma. Nem azért házasodnak az 

emberek, hogy Hozzám kerüljenek közelebb, és nem azért válnak el, mert 

különben nem kerülhetnek közelebb Hozzám! 

 Az a felfogás, hogy valakinek van duálja a Földön, akit végre megta-

lált, nagyon sok csalódásnak lett már forrása. Az a felfogás, hogy Istenért kell 

mindenkinek élni, és azzal kell összekötni életeteket, aki szintén ezt teszi, 

nagyon sok égi örömöt, békét tud megteremteni az ilyen embereknek a szí-

vében. 

 2. Soha senkinek nem diktálok könyveket! Segíteni tudom azokat, akik 

a rendelkezésetekre álló evangéliumaimmal elmélyülten foglalkozva igye-

keznek „rendet teremteni” a saját fejükben. Az ilyen embereket képes a 

Szentlélek irányítani, de új tanításról nem lehet szó!  

Én, Jézus, mindent átadtam nektek! Az a kijelentésem, mely szerint 

még sok mondanivalóm lett volna, de akkor nem voltatok rá érettek, nem azt 

jelenti, hogy nem adtam át mindent. Csak annyit jelent, hogy nem adtam át 

mindent kibontva! Amit nem adtam át kibontva, azt magjában átadtam, és a 

Szentlélek ki tudja bontani az időben azokban, akiket erre a szerepre kivá-

lasztott. Ilyen a HANG-médiumom is! 

 Az idők végezetéig igaz marad az, hogy soha nem származhat semmi 

olyan Tőlem, amely nem volna szinkronban evangéliumaimmal! Kijelentése-

im mindig szinkronba hozhatók! 

 3. A nemi élet mindenképpen sarkpontja annak, hogy a férfi, az férfi, és 

a nő, az nő! A nemi élet területén tehát nem mondható természetesnek az, ha 

egy férfi nőnek éli meg magát, és az, ha egy nő férfinak éli meg magát. Illet-
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ve, ha egy férfi nőnek él meg egy másik férfit, s egy nő férfinak él meg egy 

másik nőt. Mivel ez a nem természetes állapot nem szerzett, hanem öröklött 

állapot, ezért erkölcsileg nem súlyozható mindaddig, amíg valaki ezt uralni 

tudja, vagyis lelkiismerete előtt, tehát értelmével irányított életében tudja, 

hogy ez a nem természetes állapot. 

 A faj- és önfenntartás ösztöne nem égi jelenség. Csak a földi életben 

van létjogosultságuk. De ezek az ösztönök nemcsak ahhoz szükségesek min-

denképpen, hogy élni tudjatok a Földön, hanem ahhoz is, hogy felszólítsanak 

és figyelmeztessenek benneteket arra, hogy rajtatok múlik, segítsenek vagy 

akadályozzanak benneteket abban, ami életetek célja és végső értelme. 

 A faj- és önfenntartás ösztön: ESZKÖZÖK! Minden eszköz amiatt 

eszköz, mert feladata célba segíteni használóját. Minden földi ember CÉLJA: 

békét, boldogságot biztosítani saját szívében! Ezt azáltal éri el, hogy igyek-

szik örök értékeket begyűjteni a mulandó élete folyamán.  

A faj- és önfenntartás ösztönének területén ez az értékbegyűjtés ön-

megtagadások által történik. 

                 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3528. 

Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

 Megerősítést kérek! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagy öröm Számomra, a te Jézusod számára az, hogy tele van a szíved 

hálával. Te valóban átélheted, hogy neved be van írva a mennyben! Te való-

ban hitet tehetsz amellett, hogy újjászületett vagy! 

 Az a látás, amely szíved Isten iránti szeretetét nyilvánítja ki, arról tesz 

tanúságot, hogy az eddigi életed sok-sok szenvedésében is megláttad a te Is-

tened gondviselő jóságát, kegyelmét. 

 Arra kérlek szeretettel, hogy életed további részében is légy meggyő-

ződve arról, hogy a gondviselő Istennek édes gyermeke vagy. Légy erről ak-

kor is meggyőződve, ha nemcsak testileg, de lelkileg is fáradtnak fogod majd 

érezni magad. A hűség mindennél fontosabb! 

 A földi élet pokla akkor is pokol marad, ha az enyéim Mennyországot 

hordanak szívükben. De ez a Mennyország akkor igazi, és nem ábránd csu-

pán, ha hűséggel párosul. Nem a fizikai érzések ápolása a fontos, hanem az a 

dicsőítő szeretet, amely leveledből is kisugárzik. Ez kell hogy képessé tegyen 

téged mindenkor olyan áldozatokra, amelyeket csak hitben lehet szívbékével 

vállalni. 
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 Bűneid már régen bocsánatot nyertek! Erőforrásod Én, Jézus, vagyok, 

aki elő akarlak készíteni arra a találkozásra, amely véglegesíti majd szíved 

benső békéjét, boldogságát. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3529. 

Kérdező: ZAVARBAN  VAGYOK! 

 1. A „Szent Lándzsát”, s egyebeket jól tudom értelmezni? 

 2. Egyik ismerősöm valóban „hozzám tartozott” valamikor? 

 3. Lakótársam lehet az én lelki társam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szó legszorosabb értelmében csak SZENT KERESZT létezik. Lá-

tást átadni nem lehet, csak átvenni. Látásról lehet beszélni, de nincs a világon 

olyan szertartás, amely úgy volna képes lelkileg gazdagítani bárkit is, hogy 

az illető ne tenne meg érte mindent. 

 E gyakran hangoztatott kijelentésem: „Értetek és veletek mindent, de 

helyettetek semmit!”, pontosan azt jelenti, hogy Isten nem személyválogató. 

 A Szentlélek örömmel ad mindenkinek olyan feladatokat, amelyek a 

legfontosabb feladat elvégzésére, tehát a szeretni tanításra irányítanak és 

tesznek képessé benneteket. 

 Leveled lelkülete olyan érzést sugall, mintha nem a lényeglátásra töre-

kednél. Ezt igazolja a következő két kérdésed is. 

 2. Minden ismerősöd hozzád tartozik MOST! Ez a lényeg! Ezt a jelent 

kell megszentelned, de nem olyan törekvések által, amelyek a múltat szeret-

nék felnyitni, hanem az Irántam, a te Jézusod iránti szeretet által! 

 3. Mindenki lelki társad! [(.... ti pedig mindnyájan testvérek vagytok) 

Máté 23;8.] 

 Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gon-

dolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jé-

zus, naponta adok neked - Lelkem által - elvégzendő feladatokat. Ezeket a 

feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak el-

végzését kell számon kérned magadtól az esti imáidban.  

Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a 

te benső békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre 

szabott lelki fejlődés, amelynek talaja a benső szabadság, vezére pedig e sza-

badsággal együtt élő Szentlélek bennetek (2Kor 3;17)! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIGGADTSÁG LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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3530. 

Kérdező: BÍZHATOM-E? 

 1. Van esélyem hibáim helyrehozására? 

 2. Egy jelentéktelennek tűnő aláírás a vesztünket okozta. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel sem a múltad, sem a jövőd nem áll előtted világosan, ezért 

képes letörni téged az a Kísértő, akinek csak az a fontos, hogy Isten gyerme-

kei ne tudjanak szívük békéjének örülni. 

 Ha elfogadod azt, hogy életed minden pillanata nyitott könyv a te Iste-

ned előtt, és Ő sokkal jobban tudja azt - mint bárki a világon -, kinek mi vá-

lik javára, akkor kezdesz hitből élni, és nem is lesz olyan borzasztó a kilátá-

sod.  

 Ami a múltadat jelenti, neked sem születéseddel kezdődött az életed. 

Neked is van olyan törleszteni valód, amely bár mindenkor fájdalmas, de so-

ha nem reménytelen. Voltak olyan döntéseid, amelyek magukkal hozták azo-

kat a következményeket, amelyek ma annyira nyomasztóan hatnak rád. De e 

következmények nem Isten ítéletei feletted, hanem azért engedtetnek meg, 

hogy nagyobb bizalommal légy mennyei Atyád felé, és megfontoltabb légy 

döntéseidben. 

 A szó legszorosabb értelmében neked nem kell helyrehoznod semmit! 

Neked csak hinned kell abban, hogy szeretlek, és mindent megteszek érted. 

Ha ez a hit élni kezd benned, akkor elkezd működni benned az az isteni erő, 

amely az élő hit másik neve, és már helyre is állt életedben az a rend, ami a 

te szívbékédnek is a táptalaja lesz. Hitet nem tudok adni senkinek, de hitet 

kérek mindenkitől! 

 Te istenszerető vagy! Tehát feltétlenül javadat szolgálja mindaz, ami 

történik veled. Neked sem kell mást tenned, mint azt, amit megtehetsz. A 

többi nem a te dolgod. Isten, aki körülményeidnek is istene, mivel az Övé 

vagy, nem lehet másmilyen, mint gondviselő Isten. Nem kell nagy hit és el-

mélyült értelem ahhoz, hogy megértsed: akinek van Gondviselője, annak 

nem lehetnek komoly gondjai! 

 Mivel nem ismered a jövődet sem, ezért fontos, hogy erősítsd magad-

ban a bizalmat Isten iránt. Az Isten iránti hűség nem égből pottyant adomány, 

hanem az Istennel együtt-munkálkodás napi  küzdelmeinek békét adó gyü-

mölcse. 

 2. Te nem veszítettél  el semmi olyat, amit előbb-utóbb úgyis ne kellett 

volna elhagynod. Meg kell valósítanod magadban egy komoly értékrend vál-
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tozást. Csak maradandó értékek miatt szabad gondban lenned. Ezek pedig 

nem ház, nem pénz, nem ruha, nem élelem.  

"Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit 

esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az 

élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, 

nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 

többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel 

is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzé-

tek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 

mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöl-

tözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig 

a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem 

sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit 

eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, 

hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak 

igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát 

a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga 

baja. (Máté 6;25-34)". 

        Nagyon szeretlek! Erőm a te erőd is! Megáldalak a  

                    BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3531. 

Kérdező: A GYÖKEREKET SZERETNÉM LÁTNI! 

 1. Mi az, amit nem akarok meghallani? 

 2. Mit kell másképpen tennem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A hallásoddal valóban baj van. De ez a baj nem azt célozza, hogy va-

lamit akarj meghallani, hanem azért van, hogy törleszd azt az adósságodat, 

amelyet előző életedből hoztál magaddal. Mit jelent ez? 

 Előző életed folyamán nagyon kiabálós voltál. Ez önmagában még nem 

volna vaj, de hiába figyelmeztettek erre, ezeket a figyelmeztetéseket elenged-

ted a füled mellett. Ezért van tehát most az a fülzúgásod, amelyet megemlí-

tettél. 

 2. Szerényebbnek kell lenned! Nagyobb önfegyelemmel kell nemcsak 

meghallgatnod, de meghallanod is mások véleményét. Tudatosítanod kell 

magadban, hogy mások is gondolkodnak, és saját elgondolásuk szerint véle-

ményt alkotnak olyasmiről, amiről neked más a véleményed. Ha erre törek-

szel, akkor oldódni fog benned a fülzúgás által keletkezett feszültség. 
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 Ne áltasd magad! Nem mindegy számodra, hogy világosan hallasz va-

lamit, vagy sem! Neked is az a vágyad, hogy megfelelő érzékszervekkel fi-

gyeld magad körül az életet, még akkor is, ha sok mindennel nem értesz 

egyet. 

 Az viszont vele jár a földi élettel, hogy azok a karmikus görcsök, ame-

lyekkel a Földre születtetek, gyakran nem oldódnak le egészen. Ez nem baj. 

Ezért a legjobbat akkor teszed magadnak, ha vállalod az együttélést terhelt-

ségeiddel. A legfontosabb mindig a szívbéke! Ezt nemcsak nem adhatja meg 

senki, de el sem veheti senki tőled! 

                          Megáldalak a BENSŐ SZÍVBÉKÉVEL!" 

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

3532. 

Kérdező: A SUGALMAZÁSRÓL 

 1. Minek a hatására jön létre a sugalmazás? 

 2. Nagyon meg kell tisztulni a sugalmazáshoz? 

 3. Miért nem tudom felvenni a kapcsolatot elhunytjaimmal?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Már évek óta csak három kérdésre válaszolok. Ez Részemről nem sze-

retetlenség, hanem éppen abból a szeretetből táplálkozik, amely serkenteni 

akar benneteket arra, hogy az Általam sugalmazott könyveket olvassátok. 

Már több mint tizenötezer kérdésre válaszoltam az eddig megjelent kötetek-

ben (Jelenleg már 33 kötet jelent meg!). Ha vennétek a fáradságot, és ezeket 

a sugalmazott könyveket elolvasnátok, alig maradna lelki problémát jelentő 

kérdésetek. 

 1. A Tőlem, Lelkemtől, jövő sugalmazás nem emberi erőlködés követ-

kezménye! Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. 

 Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy különböző aszketikus gyakor-

latokkal vagy egyéb lelki dresszúrával el lehetne érni azt, hogy a Szentlélek 

olyan sugallatának legyen alanya, aki mások számára is Rám, Jézusra, hivat-

kozva mondhat akármit! Nem! A Szentlélek ott fú, ahol akar! Ne irigyeljétek 

senkinek a szerepét, mert nem a kapott szerep tesz bárkit is szentté! 

Egy sugallt ember egyáltalán nem jobb, mint az, aki nem ezt a feladatot 

kapta a Lélektől. Aki sokat kap, attól sokat is követelnek! Sokkal nagyobb a 

felelőssége annak, aki olyan sugallatokat kap, mint a HANG-médiumom, 

mint az, aki nem kap ilyen szerepet. Bár kétségtelen, hogy mielőtt valaki a 

Földre született, vállalta azt, hogy ne csak megszentelődni, de másokat meg-

szentelni is jöjjön a Földre. De ezt a vágyát nem pillanatnyi lelkesedése ala-

pozta meg, hanem előző életeinek egész sorozata.  
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 Médiumomnak a fejében is megfordult a gondolat, hogy nyilvános 

gyónást végezzen előttetek, de Én, Jézus, leállítottam. Van neki lelki-atyja, 

gyónjon annál. Igen, mert nem az az érdekes, hogy ő milyen, hanem az, hogy 

kié, és mit mond. Ő az Enyém, és azt mondja, amit Lelkem sugall neki, hogy 

továbbítsa felétek. Nagyon természetes, hogy az evangéliumaim alapján bár-

kitől és bármikor kontrollálható az, amit mond. 

 2. Mint említettem, nem a megtisztulás függvényében ad a Szentlélek 

különböző szerepeket. 

 3. Az elhunytakkal sem lehet egyéni erőszakkal kapcsolatba kerülni! 

Egy találkozás mindig két oldalról indul el. Te, ha valóban szereted elhunyt-

jaidat, akkor imádkozz értük, és reájuk emlékezve tedd meg mindazt a jót, 

amit tőlük hallottál, tanultál. 

 Kérheted ugyan, hogy ők is jelentkezzenek be nálad, akár álmodban 

vagy egyéb módon, de erre ők csak akkor hajlandók, ha ez neked a lelked ja-

vára válik. E nélkül nemcsak nem akarnak, de nem is akarhatnak közvetlen 

kapcsolatba kerülni veled. 

 Számodra legfontosabb az, hogy Velem, a te Jézusoddal akarj szemé-

lyes kapcsolatban maradni. Ez mindig lehetséges! Igen, mert igazat mondtam 

akkor, amikor erre ígéretet tettem (János 14;23). 

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

 3533. 

Kérdező: NEM TUDOM, MIT KEZDJEK MAGAMMAL 

 2. Nem tudom magamat legyőzni. Visszatérő bűnös vagyok. 

 3. Miért eredménytelen jó szándékú küzdelmem?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A kettősséget csak egyértelműséggel lehet megszüntetni. Mindaddig, 

amíg számodra nem szent az egyértelműség, Isten sem tud mit kezdeni ve-

led! Az 'ezt is szeretem, ahhoz is hű akarok lenni', embertelen és istentelen 

vállalkozás egyaránt. Csak az gondolkodik így, aki az önzést és az önzetlen 

önfeláldozást össze akarja mosni. Az ilyen magatartásnak Én, Jézus, egyér-

telműen hátat fordítok.  

 Már régen rá kellett volna jönnöd arra, hogy a szeretet elsősorban nem 

élvezet, hanem áldozat. Én, Jézus, lépten-nyomon erről tettem tanúságot 

előttetek. Ezt a megmásíthatatlan földi valóságot csak az nem látja, aki nem 

akarja látni. Azt viszont tudnod kell, hogy aki nem akar látni, annak Én, Jé-

zus, képtelen vagyok erőszakkal kinyitni a szemét. Így vagyok veled is! 
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 2. Gyorsan és felelőtlenül kimondod azt, ami nem felel meg a valóság-

nak. Mindenki le tudja győzni önmagát, ha akarja. Az Én, a te Jézusod ereje 

mindenkinek rendelkezésére áll, aki élni akar ezzel az ERŐVEL! 

 Én, Jézus, soha senkit nem kényszerítettem erőszakkal arra, hogy áldo-

zattá váljék! De mindenkinek felhívtam a figyelmét arra, hogy az áldozattá 

válás feltétele annak, hogy Istennek tetsző életet éljetek! Amint igaz az, hogy 

Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és 

Bennem mindenre képesek vagytok e rövid kis földi életetek folyamán, ami 

szükséges ahhoz az élet-elvesztéshez, amelynek következménye az a boldog 

ÉLET- megnyerés, amely már itt a Földön veszi kezdetét. De élet-elvesztés 

nélkül semmiképpen sincs élet-megnyerés! 

 Amíg valaki nem tud megfelelően súlyozni az örök és a mulandó érté-

kek között, addig Isten sem tud rajta segíteni. Van ilyen, de ne mondd, hogy 

Istennel sem vagy képes magadat legyőzni! Ne mondd, mert ez nem felel 

meg a valóságnak! 

 3. Azért eredménytelen jó szándékú küzdelmed, mert nem teljes, csu-

pán félerővel veted bele magadat abba a küzdelembe, amely Értem akar har-

colni benned! A főparancs, tehát az Isten- és emberszeretés parancsa, mindig 

teljességet követel (Máté 22;37)! 

 Vannak olyan esetek, szenvedélyek, amelyek azért nem oldódnak le 

pillanatok alatt valakiről, mert az illető nem érte még el az alázatnak azt a 

szintjét, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő alapot adjon lelke fejlődé-

sének. De amikor személyek mellett vagy ellen kell döntenetek, akkor a két 

úrnak szolgálás képtelensége áll fenn. 

 Hidd el, hogy nagyon szeretlek! Várom, hogy te is hasonló módon sze-

ress vissza Engem, a te Jézusodat! 

 Megáldalak a BENSŐ HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

3534.  

Kérdező: MIT TEGYEK? 

 Mit kell tennem jelen élethelyzetemben? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel tudod, hogy te sem születtél tiszta lappal a Földre, ezért való-

ban fontos az, hogy tudd, melyek azok a karmikus görcsök a sorsvonaladon, 

amelyeket az Én, a te Jézusod segítségével le kell oldanod magadról. 

 Körülményeid, amelyeket nem te határozol meg a Földön, olyan tük-

rök, amelyek segítségével rá tudsz látni hiányosságaidra. Nem a menekülés, 
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hanem a szembesülés segít abban, hogy megfelelő önismeretre juss. A helyes 

önismeret és a helyes istenismeret egy gyékényen árul. 

 Mindennel és mindenkivel kapcsolatban meg kell tanulnod válaszolni 

magadnak e feltett kérdésre: „Ez miért jó nekem?” E kérdésre megtalált 

megnyugtató válaszod mindenkor megmondja neked, hogy mit kell tenned a 

jelen élethelyzetedben! 

 Ha nem arra vársz, hogy majd Én, Jézus, kezdek gondolkodni helyet-

ted, hanem együtt akarom ezt tenni veled, akkor fel fognak gyulladni benned 

azok a fények, amelyek építeni, buzdítani, vigasztalni fognak téged Általam. 

 Tömören megfogalmazom tehát tanácsomat: A te feladatod az, hogy 

meglásd környezetedben azokat a hiányosságokat, amelyeket neked kell Ál-

talam, Velem és Bennem betöltened, megszüntetned! Nem hangokra kell fi-

gyelned tehát, hanem mások jogos igényeire, és gyakorlatilag a szolgáló sze-

retet útját kell vállalnod az ő érdekükben. Tehát meg kell tanulnod az ő érde-

kükben feladatokban gondolkodni! 

 Ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy veled mi van, hanem arra, hogy 

velük mi van, akkor azt fogod észrevenni, hogy helyére került benned min-

den, tehát a helyedre kerültél! 

            Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3535. 

Kérdező: LEHET JÉZUSSAL BESZÉLGETNI AUTOMATIKUS ÍRÁSSAL? 

 1. Jézussal beszélgettem automatikus írás útján? 

 2. Igazat mond az „Áldás és átok”-ról szóló könyv? 

 3. Mit kell tennem édesanyámért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, senkivel sem beszélgetek automatikus írásban. Ti nem 

vagytok bábuk, hanem olyan élő személyek, akik mindenkor meghallják 

hangomat a lelkiismeretükön keresztül. Aki többet akar hallani Rólam annál, 

mint amit a lelkiismeretén keresztül mondok, az tanulmányozza az evangéli-

umaimat, és tökéletesen meg fog ismerni Engem, Jézust, mint UTAT! Így 

kell elfogadnod Engem! 

 2. Az általad említett könyvben alig van olyan, amivel egyet tudok ér-

teni. Az átokról semmiképpen! Én, Jézus, legyőztem a világot! Hogyan le-

hetnének átok alatt azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, Uruknak, Megsza-

badítójuknak?! Semmiképpen! Azok viszont, akik bár megtehetnék, de nem 

fogadnak be Engem, akkor is átok alatt vannak, ha senki nem átkozta meg 

őket! 
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 Értsétek meg már végre, hogy rajtatok kívüli erők nem képesek hatni 

rátok úgy, hogy hatásuk boldogtalanná tehetne titeket. Szent és igaz az az 

ígéretem, amelyet János evangéliumában, a 14;23-ban mondottam! Teljes 

képtelenség, sőt istenkáromlás arra gondolni, hogy az, akiben Én, Jézus, él-

hetek, valamiképpen átok alatt lehetne! 

 Átok alatt azt az állapotot kell érteni, amelyben Én, Jézus, az illetőnek 

tudatos, Velem szembeszegülő akarata miatt nem élhetek benne. Az teljesen 

mindegy, hogy mások mit kívánnak nektek!  

A döntő mindig az, hogy te mit kívánsz magadnak. Az viszont igaz, 

hogyha te rosszat kívánsz magadnak, akkor ebben segíteni tudnak azok, akik 

szintén rosszat akarnak neked. Az is igaz, hogy azok, akik jót akarnak neked, 

tudnak segíteni, ha te is az Általam elgondolt jót akarod magadnak. 

 3. Édesanyáddal kapcsolatban is elsősorban azt kell tudnod, hogy nem 

te, hanem Én, Jézus, vagyok az, aki az ő megoldása vagyok. Ezt annyira ké-

pes átélni, amennyire ezt elhiszi. Minden olyan segítés, amely nem Általam, 

Velem és Bennem történik, csak tüneti kezelést jelenthet, tehát inkább bódít, 

mint segít! 

 Neked is, édesanyádnak is csak az jelenthet megoldást, ami belülről 

indul el! 

                  Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"   

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

3536. 

Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL? 

 Hogyan tovább? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Két dolgot nagyon tudomásul kell venned, ha azt akarod, hogy szíved 

békéjét megtaláld. 

 Az egyik az, hogy te nem a férjedre, a férjed nem tereád lett teremtve! 

Kivétel nélkül minden szellemi lény Istenre teremtetett. Arra az Istenre, aki 

Általam, Velem és Bennem, Jézusban, megjelentem közöttetek.  

Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárkihez jobban ra-

gaszkodik, mint Hozzám, Jézushoz, az bálványimádó, s így semmiképpen 

sem lehet boldog, nem élheti át azt a szívbékét, amelyet csak Én, a te Jézu-

sod adhat meg annak, aki számára Én, Jézus, nemcsak első, de abszolút EL-

SŐ vagyok!  

Abszolút Első az, aki nem ismer olyat, hogy van második. Abszolút El-

ső az, aki mindenkor megmondja, hogy most ki és mi következik! Én, Jézus, 

nemcsak nem vagyok hajlandó, de nem is tehetem meg, hogy bárki életében, 
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mint első, libasorba álljak másokkal. Nem! Én, Jézus, kell hogy fölötte le-

gyek mindennek és mindenkinek. Ez jelenti azt, hogy abszolút ELSŐ va-

gyok.  

Ez Részemről nem önzés, hanem a legtökéletesebb kifejezése annak, 

hogy Nálam jobban senki nem szerethet tieteket, és ti csak Nálam találhatjá-

tok meg azt a szívbékét, amely a boldogságotoknak a másik neve. Ti mind-

annyian akkor éltek a LEGNAGYOBBÉRT, ha Értem életek! Ekkor szereti-

tek önmagatokat is a legjobban, ekkor tesztek legjobbat önmagatoknak is! 

 A másik, amit tudod kell, az az, hogy a földi élet nem Mennyország! Itt 

senki számára sincs végleges megoldás! Itt soha senki nem lehet megeléged-

ve a körülményeivel, a körülötte élőkkel. Nem, mert ezek nem őérte vannak! 

Nem függ senki boldogsága sem körülményeitől, sem a körülötte lévők ma-

gatartásától. Amíg ezt nem tudod elfogadni, addig olyan képtelenségre vál-

lalkozol, mint az, aki saját hajánál fogva akarja kiemelni önmagát a környe-

zetéből. 

 Kereszted mindenkor a saját természetednek és körülményeidnek ösz-

szeférhetetlensége. Ezért kell egyszer körülményeidet végleg elhagynod, míg 

önmagadat végleg soha nem hagyhatod el! Ezért kell egyszer meghalnod. De 

addig, amíg ez nem következik be, addig akkor teszed a legjobbat magadnak 

és másoknak is, ha akkor is törekszel a különbözőségek dinamikus harmó-

niájának megvalósítására, ha tudod, hogy ez tökéletesen soha nem fog sike-

rülni. 

 Boldogságod forrása tehát mindig az, amit Velem és Értem teszel. Te-

hát a tiszta szándék és a tiszta cél! 

 Megáldalak, hogy vedd észre és használd fel a benned lévő ERŐFOR-

RÁST,  tehát az Én, a te Jézusod benned élő EREJÉT! 

                   Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3537. 

Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSRA TALÁLNI! 

 Szeretném meghálálni Jézus jóságát! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon örülök e szándékodnak. Miattad örülök ennek. Igen, mert e 

szándékoddal két fontos valóságot fejezel ki. 

 Az egyik az, hogy felismerted, ráláttál az Én, a te Jézusod jóságára, 

szeretetére. Igen.  

A hála csodálatos szemeket tud kinyitni bennetek Felém. Nemcsak lé-

temre láttok rá a szívetekből jövő hála által, hanem arra is, hogy Isten, azzal 
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együtt, hogy Önmagára teremtett benneteket, értetek él! Igen. Te ráéreztél ar-

ra, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned! 

 A másik felismerésed az, hogy nem lehet elég számodra, ha felismered 

Isten irántad való szeretetét. Rálátsz arra is, hogy az erőd szintjén viszonoz-

nod kell e szeretetet, mert amint Istent az teszi boldoggá, hogy szeret, és nem 

az hogy szeretik Őt, úgy téged is csak az tehet boldoggá, ha belőled is elin-

dul, kiárad a szeretet, és nem lehet elég számodra az, nem boldogíthat igazán 

csupán az, ha csak téged szeretnek! 

 Én, Jézus, tudlak téged közvetlenül is és közvetetten is szeretni. Köz-

vetlenül akkor szeretlek, ha veled, benned történik valami, amiről felismer-

heted, hogy szeretlek. Te Engem, a te Jézusodat közvetlenül csak negatív 

cselekedettel tudod szeretni. Ha néha lemondasz Irántam való szeretetből 

olyasmiről, amihez különben, bűntelenül,  jogod lenne ragaszkodni. Pozitív 

módon, gyakorlatilag csak közvetett módon tudsz Engem szeretni. Ha ÉR-

TEM másokon, másoknak segítesz! 

    Nagyon örülök neked! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3538. 

Kérdező: MIÉRT SZENVEDEK MÁSOK MIATT? 

 1. Miért sírok esténként, amikor Jézusra gondolok? 

 2. Miért fáj annyira az emberek hálátlansága Isten iránt? 

 3. Miért fáj, ha bántják a Földet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te már újjászülettél! Ennek velejárója bizonyos meghatottság, ami-

kor lélekben találkozol Velem. Nem mondom, hogy ez szükségszerű, de álta-

lában ez így van. Természetesen el kell jutnod arra a fokra, amikor már nem 

dominálnak ennyire benned az érzelmek, s megerősödsz idegileg is annyira, 

hogy higgadtan, megfelelő önuralommal tudsz majd találkozni Velem. Igen, 

mert hosszú távon az nem természetes, hogy csak sírva találkozzunk egy-

mással! 

 2. Az a fájdalom, amit említettél, nem más, mint az Én fájdalmam ben-

ned. Ilyen értelemben vedd kitüntetésnek. De e téren sem szabad túlzásba es-

ned! Nekem is nagyon fáj, hogy az Én gyermekeim nem akarnak szívem sze-

rint boldogok lenni (holott másképpen nem is tudnak), de ez Engem Jézust, 

nem tesz boldogtalanná, mert tudom, hogy előbb-utóbb mindenki felismeri, 

hogy egyedül Én, Jézus, vagyok mindenki életében a megoldás. 

 3. E téren még nincs rend benned! Az a Föld, amin éltek, mulandó! 

Amint nem szabad elkeserednetek azon, hogy előbb-utóbb mindenki meghal, 
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úgy semmiféle mulandó dolognak nem szabad mást, mint eszköz-szerepet tu-

lajdonítani. Meg kell szabadulnod attól a megkötözöttségedtől, amely a 

Földdel kapcsolatban még fogva tart. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3539. 

Kérdező: MAGYARÁZATOT KÉREK! 

Hogyan kell érteni a Lukács 20;27-40-ig szóló részt?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azok a könyvek, amelyek bibliamagyarázattal foglalkoznak, világosan 

kitárgyalják az általad felvetett kérdést. Ezért Én, Jézus, csak tömör választ 

adok most neked erre a szentírási részre. 

 A gazdag szadduceusok úgy próbálták megnyugtatni saját lelkiismere-

tüket, hogy tagadták a földi halál utáni életet. 

 Én, Jézus, pedig anélkül, hogy a földi halált tagadtam volna, hirdettem, 

hogy van örök élet!  

 A feltámadás hogyanjáról azért nem beszéltem nektek, mert a tér-idő 

dimenzióban élő földi halandónak nincs olyan antennája, amellyel torzítás-

mentesen ezt felfoghatná, sem olyan jelrendszere, amellyel megfelelően ezt 

ki lehetne fejezni.   

Elégedjetek meg a ténnyel! Van örök élet, és van feltámadás! Bárki en-

nél többet akarna erről mondani, csak a különböző helytelen felfogásokat 

szaporítaná.  

Szellemi lény - ilyen az ember is - földi halálra úgy, mint a test, képte-

len! Az, ami nem áll anyagi részekből, az nem eshet szét. A test nem „része” 

az embernek, mint ahogy a ruha sem „része” a testnek. Az ember azért hord 

ruhát, mert több, mint test, és így fejezi ki, hogy vándor. A szellem azért jele-

nik meg a Földön  testbe öltözötten, mert úton van!  

Az emberalatti élő világ önnönmagában nem hord tudatosságot. Sem 

vágya nincs az örök életre, sem létének nincs értelme tovább, csak addig, 

amíg benne öntudatlanul a faj- és önfenntartó ösztön működik. E nélkül az 

ösztönpár nélkül értelmetlen a további léte. Az embernél nem így van. Az 

ember boldogságra teremtődött! Ennek pedig lényegéhez tartozik a múlhatat-

lanság. „Aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem (János 11;25-26)”! 

Van a szellemnek is „halála”, amely nem azonos a megsemmisüléssel, 

de azonos a boldogtalansággal. Amikor egy szellemi lény nem akar úgy len-

ni, létezni, ahogy azt Isten elgondolta róla. Nem akarja azt, amire teremtő-

dött. A szellemi lényeknél ez az állapot nem a testben-éléssel kezdődik. A 
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testben folytatódik! Vannak tehát Földön élő halottak! Ez nem ellentmondás, 

mert más értelemben élnek, és más értelemben halottak.  

 Van újjászületés a Földön (János 3;3). Akiben ez megtörtént, így él, az 

nem hal meg sohasem, bár a teste előbb-utóbb szétesik. De ő megtalálta he-

lyét az Isten által elgondolt erkölcsi rendben. Ezért örökkön örökké boldog! 

Tulajdonképpen minden szellemi lény boldogtalanságának az oka a 

helyre nem találtság! Az újjászületéssel ez szűnik meg, és átjárja az újjászü-

letettet a hazataláltság öröme.  

A feltámadás hogyanjának megértése helyett megáldalak, hogy el tudd 

fogadni, át tudd élni a 

                      HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉT!" 

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

3540. 

Kérdező: LEHET EGYÜTT A SZERETET ÉS A SZIGORÚSÁG? 

 1. Testi bajaimnak, melyek  a lelki gyökerei? 

 2. Egy beteg gyermekemmel nem vagyok elég türelmes. 

 3. Hogyan lehetne égi bölcsességre tanítani a diákokat? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Testi bajaid lelki gyökere sokkal összetettebb, semmint levél formá-

jában föl lehetne ezt fejteni. 

 A múltra tekintve tudatosítanod kell, hogy e bajokkal is adósságot tör-

lesztesz, mert a te életed sem a földi születéseddel kezdődött. 

 A jövőre tekintve pedig nem valami látványos dolog az, amit tenned 

kell. Kétségtelen, hogy igénybe kell venned az orvostudomány által felkínált 

terápiákat, és emellett reggel az előtted álló napod feladatait imában átgon-

doltan kell indítanod úgy, hogy kéred áldásomat egész napodra. Ezt ne vedd 

közhelynek, mert nem az. Éppen a napi feladatok elvégzésével kapcsolatban 

fogod felismerni, hogy milyen lelki betegségeket kell önmagad iránti szere-

tettel, türelemmel és alázattal átadni gyógyításra Nekem, Jézusnak, hogy 

megkötözöttségeid leoldódjanak rólad.  

Tudnod kell azt is, hogy vannak jó szellemek, vagyis vannak angyalok. 

Ha kéred segítségüket, nekik is örömet okozol, s magadnak is segítséget biz-

tosítasz. Ők azért örülnek, mert kérésedre szeretetben növekedhetnek, ma-

gadnak pedig azért biztosítasz segítséget, mert kérésed nélkül az angyalvilág 

sokkal kevesebbet tud tenni érted, mint amit tehet, ha kéred e jó szellemeket. 

 2. Az a gyermek, aki abnormálisan viselkedik veled szemben, nem a te 

elnéző magatartásod által gyógyul, kerül helyére, hanem igenis kemény ma-

gatartásod által tudod érzékeltetni vele azt, hogy az nem jó neki, ha téged 
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bánt! Ne hidd, hogy elhidegül emiatt tőled! Ne hidd, hogy nem fog emiatt 

megfelelően ragaszkodni hozzád!  

Bizony, nem lehet idomítás nélkül nevelni a kicsiket! Csak az válik ja-

vukra, ha fizikálisan fájdalmat éreznek olyankor, amikor a szüleik szerint 

helytelenül cselekednek!  

A „mindent ráhagyok, mert beteg” felfogás olyan „állati” agressziót tud 

kinevelni egy megzabolázatlan gyermekből, amely később önmaga ellen fog 

fordulni. Tehát fizikálisan éreznie kell, hogy helytelenül cselekedett akkor is, 

ha ezt nem fogja fel ésszel!  

Az idomítás nem szeretetlenség! De igenis helytelenül szereted gyer-

mekedet, amikor ösztönös cselekedeteit, akár kemény fegyelmező eszközök 

használatával is, nem igyekszel kordában tartani.  

Bizony, igaz a mondás: „Aki rosszul szeret, gyűlöl, és aki jól gyűlöl, 

szeret!” 

 3. Akinek lehetősége van arra, hogy a saját fejében lévő rendet fel tudja 

kínálni másoknak, annak ez elemi kötelessége. Ennek formáját neked kell 

megtalálnod. Minden forma jó, ha e tartalmat szolgálja. 

                 Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3541. 

Kérdező: MINDENBEN ÉPÜLNI SZERETNÉK! 

 1. Mit tehetek barátomért? 

 2. Rajongója vagyok a népzenének és a magyar kultúrának. 

 3. Az önkielégítésről mi a véleménye a Jóistennek? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Csak barátoddal megbeszélve láthatod, hogy mi a teendőd. Általános 

szabály az, hogy azok, akik már rendelkeznek bizonyos ítélőképességgel, 

csak akkor kaphatnak érdemben segítséget, ha maguk is részt vesznek e segí-

tés bonyolításában. 

 2. Az nem baj, ha rajongója vagy olyan lelki, szellemi értékeknek, ame-

lyek segítenek abban, hogy egyre emberibb ember légy. De nagyon fontos, 

hogy ne feledkezz meg ezek eszközjelleg voltáról. A cél mindig az, hogy 

Bennem, Jézusban, egyre jobban megtaláld életed értelmét. Ha valaki ezt fi-

gyelmen kívül hagyja, akkor még a legeszményibb tartalmak is boldogság 

helyett a bódultságot segítik elő. Ettől pedig óvakodnotok kell! 

 3. A szexuális élet ösztönzője a fajfenntartás ösztöne. Ez biztosítja a 

Földön azt a lehetőséget, hogy beteg emberek egészségessé válásra, rosszak 

pedig megjavulásra szülessenek. 
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 Ez az ösztön a földi szellemi lényeknél, tehát az embernél, nem Istentől 

irányított, mint az emberalatti világ élőlényeinél, hanem mindenkinek saját 

értelmének és akaratának van kiszolgáltatva. Ennek az ösztönnek működése 

három fontos szempontról tudósít mindenkit. 

 Az egyik szempont az, hogy e területen mérheti fel legegyszerűbben 

magát minden földi halandó az önfegyelem mérlegén. 

 A másik szempont az, hogy a házasság kemény kötelékének felvállalá-

sát felelősséggel élje meg mindenki, aki emberséges embernek gondolja ön-

magát. 

 A harmadik szempont pedig az, hogy a közvetlen Isten iránti szeretete-

teket, amelyet csak negatív módon tudtok megmutatni, tehát úgy, hogy Isten 

kedvéért lemondotok valamiről, e téren be tudjátok mutatni. Ennek alapja az, 

hogy Isten nem bábúknak teremtett benneteket, hanem olyan szabad lények-

nek, akik szabadságukat az ösztönvilág feletti uralmuk által tudják különös-

képpen igazolni. 

 Nem Istennek árt az, aki gyakran önkielégítést végez, hanem önmagá-

nak, mivel természetellenesen cselekszik. De ez az ártalom általában már ré-

sze egy folyamatnak, amelyben éltek. Az a szexuális légkör, amely körülvesz 

benneteket, szinte lehetetlenné teszi számotokra, hogy ne tegyetek természet-

ellenes dolgokat. 

 Ennek az ösztönnek erejét csökkenti az, ha valaki ki tudja fárasztani 

magát, s kerülni törekszik az ösztön erejét növelő körülményeket. 

 Aki komolyan harcol, az sebeket is kap! De a harcot soha nem szabad 

feladni. E téren maga a harc a győzelem, akkor is, ha örök újrakezdők vagy-

tok! 

 Energiáitokat nem elnyomni kell, hanem olyan irányban kiélni, amely 

irány nem vezet lehangoláshoz.  

                     Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

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

3542. 

Kérdező: MEDDIG VAN ÉRTELME A HŰSÉGNEK? 

 1. Érdemes együtt maradnom férjemmel? 

 2. A családom véleményére mindig hallgassak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amennyire erőd bírja, feltétlenül maradj férjednél. Hidd el, hogy a 

Szentlélek mindig a kapcsolatok lelke, és a földi élet soha nem lesz Menny-

ország. A Mennyországot magadban kell megtalálnod úgy, hogy hidd el az 

Én, a  te Jézusod jelenlétét benned.  
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Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned! Tehát ér-

ted élek akkor is, ha körülményeid, sőt, szíved gondolatai ezt nem látják át. 

Én, Jézus, a HŰSÉG Istene vagyok!  

Engem nemcsak elhagytak, de keresztre is feszítettek azok, akikhez 

azért jöttem, hogy megmutassam nekik a benső boldogító élet útját. Kereszt-

re feszítettek, de HŰ maradtam. Önnön benső békém érdekében maradtam 

HŰ (Lu-kács 24;25-26)! Ezt kérem tőled is. 

Mit használ, ha az egész világot megnyered is, de lelked kárt szenved? 

Milyen ár mérhető örök boldogságodhoz? Bizony, okosan gondolkodsz el e 

kérdésen: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

 2. Ne hallgass családodra! Ezt csak akkor tedd, ha te magad kéred az ő 

tanácsukat. E nélkül félreirányítanak. Nem az Én, a te Jézusod akaratát köz-

lik veled, hanem saját elgondolásukat, amelyért felelősséget nem vállalhat-

nak. Te, aki önmagadért felelsz, Engem, Jézust, kérdezz, mint ahogy leveled-

ben is tetted. 

 Kimondhatatlanul szeretlek! Ha engedném, hogy átéld szeretetemet, 

azt nem bírnád ki! De neked is adósságot is kell törlesztened földi életed fo-

lyamán, és a jelen életállapotod szenvedései által tudod ezt törleszteni. Bár-

milyen furcsán is hangzik fülednek, de hidd el, inkább kellene hálát adnod 

szenvedéseidért, mint ágálnod ellenük. 

 Sem férjeddel, sem családoddal kapcsolatban bűnrészes nem lehetsz, 

de férjeddel kapcsolatban a HŰSÉG az Én erőm tebenned! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3543. 

Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL ÉS A JÖVŐMRŐL 

 1. Szeretnék kapcsolatba kerülni egy elhunyttal! 

 2. Tiszta szándékkal szeretnék segíteni az embereknek! 

  3. Megélhetésem megnehezült. Változni fog ez? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az elhunytakkal kapcsolatban két szempontot figyelembe kell ven-

ned. Az egyik az, hogy te bármikor szólhatsz hozzájuk. Ők tudnak rólatok. 

Bizonyos értelemben közelebb vannak hozzátok, mint voltak addig, amíg ve-

letek együtt éltek a Földön. A másik szempont pedig az, hogy ők csak akkor 

válaszolhatnak nektek, ha erre engedélyt kapnak. 

 Ha már nagyon fontosnak tartod azt, hogy kapcsolatban légy a szel-

lemvilággal, akkor gondolj arra, hogy neked is van őrangyalod. Neki kifeje-

zetten feladata az, hogy igyekezzen tudatni veled mindazt, ami számodra, 
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lelked fejlődése érdekében fontos. Ha vele beszélsz, akkor biztos lehetsz ab-

ban, hogy akár álmodban, akár más módon, de vissza fog jelezni neked. 

 2. Nagyon okosan teszed, ha arra az útra vállalkozol, amelyet már szü-

letésed előtt is vállaltál, csak most nem tudsz róla. Ez az az ÚT, amellyel Én, 

Jézus, azonosítottam Magamat (János 14;6). Ennek tömör megfogalmazása: 

a másikra figyelés! Ebből kell kinőnie a senkinek nem ártás, mindenkinek 

megbocsátás és szolgáló szeretés magatartásának. 

 Mindannyian hordotok magatokban gyógyító erőket, de azt, hogy ezek 

a gyógyító erők milyen hatékonysággal működjenek, ne ti akarjátok meghatá-

rozni. Bízzátok ezt a Szentlélekre! 

 3. Furcsa kettősséget kell vállalnia annak, aki Engem, Jézust, Útként 

elfogad. Úgy kell szívbékében élnie, tehát Mennyországot hordoznia, azzal a 

tudattal, hogy a földi élet inkább pokol, mint Mennyország. Érdemes átel-

mélkedned Máté  6,25-34-ben leírt gondolataimat. 

                     Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3544. 

Kérdező: HOGYAN TOVÁBB? 

 Hogyan tovább a POZITÍV GONDOLKODÓK előadásaival? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Azok a próbálkozások, amelyek velejárói földi életeteknek, nem kerül-

hetők ki sem a ti, sem mások földi életében.  

Mint elvet, tudnotok kell, hogy amikor valami jól megy, akkor mind-

addig, amíg valami kényszer rátok nem erőlteti a változást, ne változtassatok. 

Az nem elég, ha egyszer úgy tűnt, hogy kinőttétek azt a helyet, amely pilla-

natnyilag kicsinek bizonyult. Nagy kényszerhelyzetnek kell lennie ahhoz, 

hogy gyorsan változtassatok! A higgadtsággal, a nyugodt körültekintéssel 

jobban együtt jár a bölcsesség, mint a hirtelen döntéssel. A bölcsesség min-

denben nagyon fontos, ha nem a legfontosabb! 

Azt is tudom ajánlani a jövőre nézve, hogy lehetőleg ne ti javasoljatok 

változást. Várjátok meg, amíg ezt más javasolja nektek. Így kevesebb csaló-

dásnak, kisebb terhelésnek teszitek ki magatokat. 

Abban a dimenzióban, amelynek másik neve örökkévalóság, nem a 

mennyiségen van a hangsúly! Ott minden és mindenki EGYEDI! Elvként te-

hát irányítson benneteket mindig a minőség! 

Az a terület, amely  POZITÍV GONDOLKODÓK jelenlegi szószéke - 

színpad, médiák, sajtó -, állandó kísértést jelent arra, hogy a populációnak, a 
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„tömegnek” szempontjait előtérbe helyezzétek. Bár fontos ennek a figyelem-

be vétele is, de nem szabad, hogy ez legyen a döntő! 

 Elsődleges szempont nem lehet az, hogy „ez mit hoz a konyhára?”. 

Mert, ha ez a legfontosabb, akkor feltétlenül a minőség romlásának útján in-

dultok el. Ti ültettek, ti öntöztök, de a növekedést az Isten adja (1. Kor. 3;6)! 

A várakozás és a vágyakozás nem ugyanaz! A várakozás rugója a bizalom. A 

vágyakozás rugója sokféle lehet! 

 Válaszomat azzal fejezem be, amivel elkezdtem. A földi élet azért pró-

baidő, mert a próbálkozások helye. Ti örök újrakezdők vagytok. Fontos, hogy 

tegyetek meg mindent, hogy döntéseitekben az a BÖLCSESSÉG vezessen 

benneteket, amely nem magától értetődő, hanem kérnetek kell (Jakab 1;5). 

 Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3545. 

Kérdező. A HANGHOZ IRÁNYÍTOTT AZ ÚR 

       A HANG-hoz irányított engem az Úr. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Hidd el, a legjobbhoz irányítottalak! A HANG-könyvek azért íródnak, 

mert meg akarom mutatni nektek, hogy Én, Jézus, azt választom ki, akit jó-

nak látok. Annak és olyan feladatot adok, akinek és amelyet akarok!  

HANG-médiumom nemcsak sugallataimat közli. Feladata az is, hogy a 

mások által sugallatnak vélt gondolatokat is megfelelő módon kontrollálja. 

Bármilyen okos is valaki, ha fennakad a HANG-médiumom szűrőjén, nem 

tolmácsol Engem, Jézust, megfelelően. 

Azért választottam ki őt erre, és nem azt, aki sokkal okosabb, sokkal 

szentebb, mint ő, mert ezzel is igazolni akarom és tudom, hogy nem maga a 

médium a legfontosabb, hanem Én, Jézus, aki rajta keresztül is hitelt-

érdemlően tudok megnyilatkozni. 

Az általad közölt, felkínált egyéni „felajánlások” nem jöttek volna létre 

nélküled, de az is igaz, hogy ferde irányt vettek volna a médiumom nélkül. 

Légy hát nyugodt! Mindaddig, amíg vállalod, hogy megfelelő módon kont-

rolláltatod magad, a Szentlélek működik benned! 

Megáldalak a HŰSÉG és az EGYSZERŰSÉG LELÉKVEL!" 

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

3546. 

Kérdező: JÉZUS SZÓLT HOZZÁM? 

 1. Egy hang ezt mondta: 'Se pia, se cigi!' Jézustól jött ez? 

 2. Betegségem karmikus, vagy el fog múlni? 
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 3. Szeretetet és hitet kérek! 

HANG: "Drága Barátom! 

 1. Az általad hallott szavak Tőlem, Jézustól, származnak még akkor is, 

ha közvetítő útján értek el hozzád. Többen is vannak az ég angyalai között, 

akiket érdekel a te földi sorsod. Igaz, van egy olyan őrangyalod, aki különö-

sen szívén viseli életed minden megnyilvánulását. De ő is mindig Belőlem, a 

te Jézusodból merít, amikor üzenetet közöl veled. 

 2. Betegséged valóban karmikus, tehát sorsszerű. De ez nem jelenti azt, 

hogy ne múlhatna el még e jelen földi életedben. Az újjászületés által, ame-

lyet jelen testetekben élhettek át, minden olyan nyomorúságotokat megszűn-

teti, amely szívetek békéjét, tehát már földi boldogságotok is érinti.   

A karmikus betegségek vagy csökkennek, vagy teljesen meg is szűn-

nek, ha valaki vállalja, hogy együtt szándékozik élni velük. Igen, mert az 

ilyen szándék már elve magában hordja az örök életbe vetett hitet. 

 3. Drága Barátom! E harmadik kérdésedet meg kell fordítanom. Én, a 

te Jézusod kér tőled szeretetet és hitet. Igen. Végtelen szeretetem irántad 

egyértelműen kimutattam azzal, hogy érted istállóban születtem és kereszten 

szenvedtem kínhalált. Hitet pedig mindig Én, Jézus, kértem tőletek!  

A hit azáltal tud erősödni benned és mindenkiben, ha az értelmet, mint 

eszközt, felhasználjátok ennek érdekében. Csak annak tud szívében növe-

kedni a hit, akinek fejében elindul a gondolkodás-átalakítás, amelyet Isten 

sem tud megtenni helyettetek. Nem, mert nem bábuk vagytok, hanem olyan 

szellemi lények, akiket Isten partnerként akar megélni Maga mellett! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3547. 

Kérdező: KÖZEL VAN A HALÁLOM? 

 Hamarosan meghalok? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nem, nem erről van szó! Valóban, nem gyakran vagyok, voltam tekin-

tettel a ti időbeosztásotokra. Amikor azt mondtam, hogy egy kis idő, és nem 

láttok Engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok Engem, akkor is az örök-

kévalóság szemüvegén át néztem a mulandó világot. Tudom, hogy ti nem így 

nézitek, s ezért meglep benneteket az Én szemléletem. Pedig nektek is így 

kellene látnotok mindent. „Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő, s vi-

szontláttok (János 16;16)”. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”  
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Ti úgy gondoljátok, hogy száz év több, mit öt év. A valóság az, hogy 

teljesen mindegy, ki mennyi évet él a mulandóságban, ha egyszer az örökké-

valóság gyermeke! Vajon mikor fogjátok ezt megérteni?  

Mindaddig, amíg ez nem világos és egyértelmű előttetek, ki vagytok 

téve a Megtévesztő támadásainak, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy vál-

laljátok eltakarni a mulandósággal az örök értékeket. E kijelentése: „Csak 

egyszer élünk!”, azt hangoztatja, hogy ne vállaljátok az örök élet perspektí-

váját. Ne akarjatok azzal a látással rendelkezni, amely az Én, a te Jézusod lá-

tása benned! Pedig ez a látás az igazi! Messzire nézzem, aki élni akar! 

Megáldalak az ÖRÖKKÉVALÓSÁG  LÁTÁSÁVAL!" 

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

3548. 

Kérdező: MEGSZÁLLOTTNAK ÉRZEM GYAKRAN MAGAMAT 

 1. Valami nagyon nem jó bennem. 

 2. A rángató mozgásoknak nem vagyok parancsolója. 

 3. Hogyan tudnék jól imádkozni? 

HANG: "Drága Barátom! 

 1. Valami nagyon jó benned! Nagyon jó az, hogy azzal az „eszközzel”, 

amelyet emberi testnek neveztek, s amely számodra komoly idegrendszeri 

zavarokkal küzd, te lélekben minden áron Hozzám, Jézushoz, akarsz tartoz-

ni. Ennek értéke, hidd el, felbecsülhetetlen! 

 2. Sok és hosszú életek láncolata szőtte számodra azt a hálót, amely je-

lenleg téged rángat. Ennek kellett hogy egyszer eljöjjön az ideje. De igazat 

mond a Szentlélek a 124-dik zsoltár 7-dik versében. El kell jönnie annak az 

időnek is, amikor e háló szétszakad! 

 A várakozni tudás arról a valós bizalomról tesz benned tanúságot, 

amely bizalom a te újjászületésednek a másik neve. Benned élek! 

Amint a hullámzó tengernek sem parancsolhattam mindig, hogy csen-

desedjen le, de volt olyan eset, amikor megtettem, úgy annak a külső ránga-

tódzásnak sem parancsolhatom mindig, amely téged terhel, hogy szűnjön 

meg, de időnkint megteszem.  

Azért nem tehetem meg mindig, mert abban a nagy egészben, amelyet 

te át nem láthatsz, és senki át nem láthat a Földön, a te jelenleg nem jónak 

megélt állapotod másokra gyakorolt hatása szinte lehetetlenné teszi, hogy a 

közömbösség véglegesüljön körülötted és benned. Ami jelenleg meg nem 

érthető, az még lehet nagyon is értelmes abban a dimenzióban, amelyet ma-

gatokban hordoztok, és amely nem ismeri a tér és idő korlátait. 
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Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb, de mindenkinek meg 

kell tanulnia, hogy az örökkévalóság szemüvegén át nézze a mulandó világot 

is! Ez gyakran könnyebben megy annak, akinek földi élete nehéznek látszik, 

és nehezebb annak, akinél úgy tűnik, hogy minden jól működik. 

3. Te jól imádkozol! Te, igenis, amikor imádkozol, lelkedet Hozzám, a 

te Jézusodhoz emeled! Te az Enyém vagy, és Tőlem téged soha senki el nem 

tántoríthat! Együtt éljük életünket! 

Továbbra is adj hálát mindenért, mert a hála érzése olyan benső ke-

gyelmi balzsam, amely valóban csodákra képes. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3549. 

Kérdező: MIÉRT VAGYUNK LANGYOSAK? 

 Miért nem tudjuk Urunkat komolyabban venni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, nagy örömmel és mély tisztelettel köszönöm meg neked azt, 

hogy már el-eljutottál egy Általam megkívánt szintig. Kezded sejteni, hogy 

nincsenek véletlenek! 

 Az Engem, a te Jézusodat szerető szellemvilág csodálatos munkát fejt 

ki bennetek és közöttetek, hogy jószándékotok földjén érlelődő isteni ma-

gocskák szárba szökjenek és gyümölcsöt teremjenek. Lehet, hogy ez nem 

látványos annak számára, aki közvetlenül érdekelt, de Isten országában nem 

hiába készül minden és mindenki az aratásra. 

 Az Általam megkívánt hitből élők tábora a legreálisabb látással rendel-

kezik a Földön. Igen, mert amint a madár, amely a fészkét a földben gyöke-

rező fára helyezi, de életét a földtől független magasságokban éli, úgy azok, 

akik elfogadnak Engem, Jézust, Uruknak, Megszabadítójuknak, a földi élet 

ugródeszkáját nem keverik össze azzal a „légtérrel”, amely valamiképpen 

független a Földtől, mivel örök! 

 Vannak időszakok, amikor komolyan vesztek Engem, és vannak idő-

szakok, amikor nem vesztek komolyan. Általában olyankor, amikor a „mos-

toha körülmények” ( - árvíz, földrengés, tűzvész - ) rákényszerítenek benne-

teket arra, hogy kilássatok a benneteket körülvevő világból, ilyenkor komo-

lyan próbáltok venni Engem, az ÖRÖK SZERETETET! 

 Te is tudod, és minden jó szándékú ember tudja, ha tudni akarja, hogy 

az, aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! De ez az állhatatosságotok 

nagyon gyenge lábakon áll. Az Én szeretetem viszont irányotokban sziklaszi-

lárd! Ezért bízvást bízhatom abban, hogy várakozásom előbb-utóbb meghoz-
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za gyümölcsét. Az kétségtelen, hogy részetekről mérhetetlenül jobb lenne 

előbb, mint utóbb. De ez már valóban tőletek függ. Az Engem, Jézust, ko-

molyban vevés lehetősége mindenkor bennetek van, és nem függ a Belőlem 

felétek áradó szeretetem kegyétől. 

 Drága Gyermekem! Ha csak ezt az egy kijelentésemet komolyan elfo-

gadod, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned, akkor már hited és 

Belém vetett bizalmad feltétlenül örökre szóló szeretet-gyümölcsöket fog te-

remni számodra! 

               Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3550. 

Kérdező: HOGYAN TISZTUL A LELKIISMERET? 

 Hogyan kell a lelkiismeretet ápolni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindenkinek van lelkiismerete. Mindenkiben van egy olyan „mikro-

fon”, amelybe az Isten, a mindannyitokban élő Isten szól hozzátok. Ez azt je-

lenti a gyakorlatban, hogy minden ember már születésével magával hozott 

egy olyan erkölcsi érzéket, amely alapján, értelmi szintjének megfelelően, rá 

tud érezni arra, meg tudja mondani, hogy mi jó erkölcsileg, és mi nem jó. Az 

állat ezt a szintet soha nem érheti el. Ezért az állat nem erkölcsi lény! Elpusz-

tulása után nincs értelme tovább létének! 

 A magatokkal hozott „mikrofon” azonban mindenkiben elhangolt álla-

potban van. Saját okos esze és körülményeinek hatása alapján, amint növek-

szik valaki, úgy formálódik, finomul vagy tompul mindenkiben ez az érzék. 

Finomul akkor, ha Én, Jézus, vagyok az, akihez formálja ezt valaki, és tom-

pul olyankor, amikor valaki az elembertelenedés irányában indul el. Vagyis 

olyan irányban, amelyet nem lehet azonosítani Velem, Jézussal. 

 Aki saját hibáján kívül nem ismer Engem, az a józan eszének használa-

tával saját természetéből is ki tudja olvasni - persze némi torzítással - azt, 

amit Én, Jézus, tanítottam nektek. Vagyis azt, hogy csak azt tedd másnak, 

amit magadnak is kívánsz, hogy neked tegyenek mások, és ne tedd másnak 

azt, amit nem szeretnél, ha veled mások tennének. 

 A te lelkiismereted behangolása jó irányban halad! Nagyon örülök en-

nek! Te már ráláttál, és bizonyos mértékben ráléptél arra az ÚTRA, amellyel 

Magamat azonosítottam. Ez végső soron azt jelenti, hogy megtért ember 

vagy, tehát az Én, a te Jézusod szerint akarod átalakítani gondolkodásodat. 

Földi embert ennél nagyobb felfedezés nem érhet! 

                   Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 
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****************************************************** 

3551. 

Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ ÖNGYILKOS? 

 Gyermekem öngyilkos lett. Üdvözülhet? Ki a hibás? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Semmiképpen sem te vagy a hibás! Az a kínzó bűntudat, amely gyötör, 

nem Tőlem van, hanem azoktól az ártó erőktől, amelyek mindig arra törek-

szenek, hogy megnehezítsék életeteket. Higgy jobban abban, hogy te isten-

szerető vagy, s így neked minden a javadra válik! 

 Gyermeked nem miattad, hanem saját rossz döntései miatt jutott el oda, 

hogy eldobja magától a földi életet, s ezzel azt a lehetőséget is, amely ren-

delkezésére állt a saját boldogságának biztosítására. De hidd el, Én, Jézus, 

jobban szeretem gyermekedet, mint te.  

Valamikor azt mondtam, hogy egyszer mindenkit Magamhoz fogok 

vonzani. – „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit ma-

gamhoz vonzok (János 12;32.)” - Ebben a „mindenkiben” a te gyermeked is 

benne van! Az érte mondott imáid sokat segítenek neki abban, hogy mielőbb 

önmagára találjon úgy, ahogy Én ezt elvárom tőle. 

 Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy „normális” állapotban 

nem is vagytok képesek önmagatok meggyilkolására! Az öngyilkosok nem 

amiatt kerülnek a szenvedések helyére, mert öngyilkosok lettek, hanem ami-

att az út miatt, amit megtettek e lépésük végrehajtásáig. Ezért az útért pedig 

kizárólag csak önmaguk felelnek! 

Pontosan azért, mert az Én, a te Jézusod szeretete mindenki iránt örök, 

ezért nem lehet egyetlen szellemi lénynek sem örökké tartó a szenvedése. 

Még elgondolni is képtelenség, hogy Én, a végtelen szeretet, örökkön örökké 

boldog lehetnék úgy, hogy akiket szeretek, örökkön örökké a kínok kínját 

szenvedjék! (Arról nem is beszélve, hogy Én tartanám létben őket ebben az 

örök szenvedésben!) Ha ez megtörténhetne, akkor az Isten tudathasadásos 

(skizofrén) lenne!  

 Az Én, a te Jézusod szeretete senkit nem hagy soha magára! Mindig 

mindenki lehetőséget kap arra az újjászületésre, amely feltétlen feltétele a 

véget nem érő boldog életnek (János 3;3)! 

 Ne add hát át magadat semmiféle bűntudatnak, semmiféle reményte-

lenségnek, semmiféle sötét szomorúságnak! A te neved be van írva a menny-

ben! Ez pedig kell hogy kimeríthetetlen öröm forrása legyen földi életednek 

„...inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben (Lukács 

10;20).”! 
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 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3552. 

Kérdező: MEGCSALT A PÁROM 

 Évekig nem tudtam párom hűtlenségéről. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Olyan gyógyszer nem létezik, amelyet, ha valakinek beadnak, akkor 

hűséges lesz párjához. Ez azt is jelenti, hogy feltétlenül előbb-utóbb romjai-

ban fog heverni az, aki a másik ember hűségére építi boldogságát. Még saját 

hűségedet is csak azáltal tudod biztosítani, ha megérteted magaddal azt, hogy 

ez neked jó, és nem azáltal, hogy ezt más érteti meg veled. 

 Minden hűségnek az Isten iránti hűség az alapja! Ha ez nincs, akkor 

legfeljebb csak hűtlen szívűek  együttéléséről lehet beszélni. 

 Párod nyilván nem érttette meg magával azt, hogy neki jó, ha hű ma-

rad. Ennek lett következménye az a gyermek is, akiről írtál. 

 Hogy is tudnád szívbékédet újra megtalálni? Ha ott keresed, ahol elve-

szett, akkor nem jó helyen keresed. A világon senki nem találhatja meg szíve 

nyugalmát másutt, csak Nálam, Jézusnál! 

 Kivétel nélkül minden szellemi lény, tehát minden ember is, csak akkor 

élheti át a hazataláltság örömét, ha azt Nálam, Jézusnál keresi. Te erre vállal-

koztál akkor, amikor leveleddel felkerested médiumomat.  

Arra nem vállalkozhatom, hogy elkezdjek veled együtt botránkozni. 

Nem tehetem meg, hogy olajat öntsek a téged égető tűzre, mert az a tűz, 

amely téged éget, nem a Szentlélek tüze, hanem a pokol tüze. E tűz azt kell 

hogy égesse, aki meggyújtotta! Mindig annak kell megtérni, aki boldogtalan.  

Neked akkor is meg kell találnod szíved nyugalmát, ha lelked sajog a 

fájdalomtól. Ez nemcsak különleges, hanem természetes a földi élet poklá-

ban. Akiben Én, Jézus, élhetek, abban szenvedve is élhetek! A te jelenlegi 

lelki szenvedésed tehát az Én, a te Jézusod szenvedése benned! Döbbenj rá, 

hogy pontosan azzal mutatom ki valódi szeretetemet irántad, hogy még a 

szenvedésemet is megosztom veled! 

 Amíg nem tudod feltenni magadnak a kérdést, hogy miért jó az neked, 

ami veled történt, addig nem hiszed el, hogy Isten a körülményeidnek is az 

istene, tehát nem hiszed el, hogy Isten valóban gondviselő Isten. Amíg nem 

hiszel a gondviselő Istenben, addig egy olyan torz istenkép van benned, 

amely nem azonosítható be azzal az Istennel, aki Bennem, Jézusban, egykor 

megjelent közöttetek. 
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 Sok ember azt gondolja, hogy Isten csak akkor gondviselője, ha szót 

fogad neki, de mihelyt nem parancsolhat kedve szerint Istennek, akkor már 

azt mondja, hogy elhagyta őt az Isten. Isten soha senkit nem hagy el! Az vi-

szont teljesen igaz, hogy azok, akik szívükben felháborodva élik életüket, el-

hagyták az Istent! 

 Te akkor mondhatod azt, hogy kezdesz megtérni, ha párod ártatlan 

gyermekére megpróbálsz, törekszel szeretettel gondolni. 

 A mennyek országának ára van. Ezt az árat neked is le kell fizetned! 

Ennek az árnak tartalma az a magatartás, amely a rosszat jóval, a hűtlenséget 

hűséggel, a bántást megbocsátással viszonozza még akkor is, ha az illető, aki 

a bántást elkövette, nem mutat megbánást.  

A mennyek országa erőszakot szenved, és erőszakosak ragadják meg 

azt. Arra az erőszakra van hát szükséged, amelyet magaddal, érzéseiddel, 

igazságérzeteddel szemben kell megvalósítanod úgy, hogy vállalod a szüksé-

ges életáldozatod bemutatását a szeretet oltárán. Én, Jézus, így tudok veled 

EGY lenni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3553. 

Kérdező: ÚRVACSORÁZHAT EGY KATOLIKUS? 

 Katolikus létemre vehetek-e úrvacsorát? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon természetes, hogy vehetsz úrvacsorát. A szentáldozás és az úr-

vacsora között az a különbség, hogy a katolikus tanítás szerint Én, Jézus, 

mindaddig jelen vagyok a szentostyában, amíg annak külleme ostyát mutat. 

A protestánsok úrvacsoráján pedig az úrvacsorázó hitétől függően vagyok je-

len. 

 Meg kell mondjam neked, hogy magára az áldozóra, az úrvacsorázóra 

nézve nincs különbség. Az, aki hitetlenül veszi magához az Oltáriszentséget, 

éppen úgy terméketlenül találkozott Velem, mint az, aki hitetlenül úrvacsorá-

zott. Csak Nekem, Jézusnak nem mindegy! Sokkal súlyosabban vét az a ka-

tolikus, aki hitetlenül áldozik, mint az, aki hitetlenül úrvacsorázik. Igen, mert 

Én, Jézus, valóban jelen vagyok szentségi módon, titokzatos, de valós mó-

don a szentostyában mindaddig, amíg az ostya. Az Én jelenlétemnek ez a 

formája csak akkor szűnik meg, ha az ostya, tehát a színek felbomlanak. 

 Úrvacsora után a megmaradt kenyeret nyugodtan el lehet fogyasztani, 

szét lehet osztani. A szentmise után a megmaradt szentostyát őrizni kell. Aki 
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hitetlenül áldozik, az szentségtörést követ el. Aki hitetlenül úrvacsorázik, az 

nem követ el szentségtörést. 

 Nyugodtan úrvacsorázhatsz tehát, ha tudod, hogy a szentostyában az 

Én, a te Jézusod jelenléte állandó, míg az úrvacsorázáskor használt kenyér-

ben nem állandó a szentségi jelenlétem. De afelől nyugodt lehet mindenki, 

hogy Én, Jézus, nagyon komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz, 

tehát annak, aki komolyan hiszi jelenlétemet az úrvacsora vételekor, annak 

számára nem okozok csalódást! 

 Az is nagyon természetes, sőt kívánatos, hogy ne menj olyan templom-

ba, ahol nem vagy szívesen látott vendég. Bármely felekezethez tartozó pré-

dikátor, ha Engem, Jézust, hirdet, ha az Általam elmondott és bemutatott sze-

retetről beszél, akkor nagyon érdemes meghallgatni őt! 

 Én, Jézus, nem teszek különbséget a különböző felekezetekhez tarto-

zók között olyan értelemben, hogy milyen a hitvallásuk. Számomra a döntő 

az Isten- és az emberszeretet, tehát a két FŐPARANCS megélése. Ez a CÉL! 

Minden más: ESZKÖZ! 

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3554. 

Kérdező: REGGELENKÉNT VALAKI FELÉBRESZT 

 Ki ébresztett fel reggel, hogy elvégezzem az imámat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Megértem, hogy örömödet tudatni akartad médiumommal. De ehhez 

elég lett volna az is, ha ezt kérdés nélkül megírod. Igen, mert a választ ma-

gadnak is már régen tudnod kéne.  

Vannak angyalok, vannak őrangyalok, és ezek az áldott szellemek jól 

szokták végezni munkájukat. E munkájukhoz tartozik az is, hogy segítsenek 

benneteket, ha a jó szándékotok mellett nincs meg az erőtök valaminek a 

megvalósítására. 

 Köszöntsd gyakran őrangyalodat, és tudatosan vele indítsd napodat. 

Este pedig köszönd meg, hogy napközben veled volt, s kérd, hogy éjszakai 

álmodnak is őre legyen! 

                  Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3555. 

Kérdező: A MENNYEK ORSZÁGÁRÓL 

 1. Gyónhatunk-e mások helyett? 

 2. Együtt leszünk-e szeretteinkkel a Mennyországban? 
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 3. A Mennyországban van-e betegség? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kérdéseidre bármelyik felekezet vezetője pontos választ tud adni. De 

ha már Engem, Jézust, kérdeztél, és válaszborítékot is küldtél, hát szeretetből 

mondok neked pár szót. 

 1. Amint nem lehet más helyett bűnbánatot tartani, úgy nem lehet 

gyónni sem. A szentgyónás lényegéhez tartozik a bűnbánat. Száz római pápa 

sem tudja érvényesen feloldozni azt, aki nem tart bűnbánatot! Bánat nélkül 

nincs bocsánat! A pap feloldozása egyben külső igazolása is annak, hogy va-

laki valóban megbánta bűneit. Aki azt mondja, hogy ő megbánta, de nem haj-

landó meggyónni, pedig megtehetné, az a valóságban nem bánta meg bűneit. 

A bűnbánathoz természetszerűen hozzátartozik az, hogy a bűnbánó minden 

tőle telhetőt megtesz azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen. 

 Azokban a felekezetekben, amelyekben nincs az a gyónási forma, mint 

nálatok, ott is ki kell valamiképpen nyilvánítania a bűnbánatát annak, aki 

bűnbocsánatot akar kapni, és úgy, amint abban a felekezetben ezzel kapcso-

latban megkövetelnek. 

 2. A Mennyországban mindenkivel együtt lesz az, aki ott van! A 

Mennyországban nincsenek olyan elszeparált helyek, amelyet egyesek láto-

gathatnak, mások pedig nem. Ott, ahol ilyen „helyzet” van, ott még nem a 

Mennyország van. A Mennyország egy olyan lelki állapot, amely állapotban 

Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindent megteszünk azokért, akik 

szeretetük által EGY lettek Velünk! 

 3. A lélek betegsége a bűn. Addig nem élheti meg a Mennyország álla-

potát senki, amíg bűneitől meg nem szabadult. A betegség és a Mennyország 

együtt olyan képtelenség, mint amilyen képtelenség a pokol és a Mennyor-

szág egysége! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL! 

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

3556. 

Kérdező: MIT KELL TENNEM AZ EMBEREKÉRT? 

 1. Valaki szívének szeretetéről kérdezem a HANG-ot. 

 2. Szüleim elváltak. Hogyan segíthetek? 

 3. Mit kell tennem, mint „fényforrásnak”? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus, senkit nem adok ki sen-

kinek! Ezért fordulhat Hozzám mindenki a legteljesebb bizalommal. Téged 

sem adnálak ki az illetőnek, és őt sem adhatom ki sem neked, sem másnak. 



 

 77 

 Kérdésedre a választ neked kell kiolvasnod bizonyos jelekből, vagy 

pedig úgy, hogy egyértelműen rákérdezel. Arra viszont nagyon kérlek, hogy 

életed benső boldogságát ne akard senki másra építeni, csak Rám, Jézusra!  

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy bármennyire törekszel arra, hogy 

szíved szemével tisztán láss, ez csak akkor sikerül, ha nem gyarló ember éle-

tére akarod építeni életedet.  

Amit te szerelemnek élsz meg, az valóban egy kis Mennyország a Föl-

dön, de éppen ezért inkább bódulat, mint boldogság. Igen, mert a Föld, mióta 

ember él rajta,  Föld, és nem Mennyország. Ember embert képtelen boldogí-

tani. Legfeljebb csak bódítani! Boldogítani csak Isten képes a boldogságra te-

remtett szellemi teremtényeit. Az emberek csupán segíthetik, illetve nehezít-

hetik egymásnak az utat ebben az irányban. 

 2. Felnőtteknek csak akkor lehet erkölcsi segítséget adni, ha kérik! Te 

valóban akkor teszed apádnak is a legjobbat, ha gyakran ajánlod őt az Én 

szerető Szívemnek, és a vele való kapcsolatodban megteszel minden telhetőt, 

hogy jó szívvel gondoljon rád. 

 3. A „fénynek” világítani kell, a „fényforrásnak” soha nem szabad ki-

aludni. Tehát akkor vagy jó „fényforrás”, ha élő kapcsolatban vagy az örök 

FÉNNYEL! Az élő hit nem más, mint Isten élő ereje benned! 

 Reggel Velem, a te Jézusoddal indulj utadra, és napközben Értem tedd 

azt, amit teszel. Nem rendkívüliségeket kérek Én tőled! A legegyszerűbb 

döntésed is, ha Értem teszed, óriási az égiek szemében! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3557. 

Kérdező: VÁLJAK EL TÖRVÉNYESEN? 

 1. Váljak el törvényesen alkoholista férjemtől? 

 2. Vállaljak nyilvános tanúságtevést a médiában? 

 3. Higgyek az álmaimban kapott indításnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. Nálad esetleg arról lehet szó, hogy 

férjed, aki már lélekben elhagyott téged, a külső törvények értelmében is pa-

pírt kapjon erről. Tehát nem válsz el, hanem tudomásul veszed, hogy elhagy-

tak, és ezt a tudomásulvételt törvényes formában is lerendezed! 

 E lépésedre akkor kerüljön sor, ha számodra ez megkönnyíti jelen sor-

sodat. Az ne legyen komoly probléma, hogy mások előtt hogyan jelezd iszá-

kos férjeddel benső kapcsolatotokat. Ez csak rád tartozik! Nem szokott jó 
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következményekkel járni az, ha valaki kiteregeti életének azokat a mozzana-

tait, amelyek nem tartoznak másra. 

 2. Mellettem tanúskodni médiákban és nem médiákban és bárhol a vi-

lágon, mindig dicsérendő magatartás. Nem véletlenül mondottam: „Azokat, 

akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei 

Atyám előtt Máté 10;32)”. 

 3. Az álmaidban kapott indításnak csak akkor higgy, ha a józan eszed-

del is helyeselni tudod a kapott indítást. Az álmok feltétlenül kontrollra szo-

rulnak, ha ébrenlétben, rájuk hivatkozva akar valaki valamit megvalósítani. 

Légy hát okos és óvatos az álmokban kapott indításokkal kapcsolatban! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3558. 

Kérdező: HÁZASSÁGOM TÖNKREMENT 

 1. Házasságom zátonyra futott. Mit tegyek? 

 2. Szeretnék egy jézusi közösséghez tartozni! 

 3. Betegségemmel kapcsolatban kérek tanácsot! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az Én véleményemet tudod. Helyettetek semmit nem tudok tenni! 

Az nem szokott jóra vezetni, ha házasságkötés után a volt szülők beleszól-

hatnak a fiatalok életébe. Ha valaki, mint házas, nem tud leválni a szüleiről, 

azzal Én, Jézus, nem tudok mit kezdeni. Ha úgy gondolod, hogy társad sze-

retne veletek lenni, akkor lépned kell feléje, és nem kell arra várnod, hogy ő 

lépjen, mert a nagyobb sebet ő kapta. 

 2. Az a vágyad, hogy jézusi közösséggel kapcsolatba kerülj, nagyon di-

csérendő. E téren sem kell valami különleges, kívülről jövő csodára várnod. 

Ha komolyan kéred imáidban, ha minden felkínálkozó lehetőséget felhasz-

nálsz, akkor egészen biztos, hogy e vágyad beteljesül. Igen, mert Nekem, Jé-

zusnak, is ez a szívem vágya! 

 3. Ami szívetek boldogságát, tehát benső békéjét illeti, ott nem lehet 

elszomorító probléma semmiféle betegség. Egyedül és kizárólag a SZERE-

TET a fontos! A különböző betegségek pontosan megmutatják mindenkinek 

azt a keretet, amelyben szeretetét ki kell tudnia mutatni! Ha valaki betegsé-

gének keretén belül szívének kiáradó szeretetére teszi a hangsúlyt, akkor leg-

többször már el is indult az egészség útján. 

 Nagyon természetes, hogy a rendelkezésre álló eszközöket - orvos, 

gyógyszerek, stb. - a józan ész parancsa szerint fel kell használnotok, de a 

döntő mindenkor a SZERETET, és nem az egészség! 
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              Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3559. 

Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ ISTEN? 

 1. Miért nem segít Isten abban, hogy albérletbe költözzem? 

 2. Szeretném kérni Istent, hogy győzelemre vigyem csapatomat. 

 3. Felelünk álmainkért? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Közel húszezer kérdésre válaszoltam eddig nektek. Arra kértem mé-

diumomat, hogy most már csak nagyon rövid válaszokat kérjen Tőlem, Jé-

zustól, mivel egyre többet kell ismételnem Magamat amiatt, mert nem olvas-

sátok, nem tanulmányozzátok megfelelő komolysággal e könyveket. (E vála-

szom már a 34-dik könyvben fog megjelenni!) 

 Én, Jézus, azért is születtem istállóban, azért is vállaltam a keresztha-

lált, azért is mondottam, hogy nincs hová fejem lehajtsam: ("A rókáknak van 

vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehaj-

tania. (Máté 8;20)"), mert igazolni akartam előttetek azt, hogy senkinek a 

boldogsága nem függ a körülményeitől, csak szívének szeretetétől. 

 2. Te szeretnéd, ha legyőzhetnél embereket. Képzeld!, ők meg azt sze-

retnék, ha téged győzhetnének le! Te mit tennél helyemben? 

 3. Az álomnak nincs erkölcsi súlya. Senki sem felel álmaiért! Álomban 

sem erkölcsi jót, sem erkölcsi rosszat, tehát bűnt nem lehet elkövetni. 

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3560. 

Kérdező: GYERMEK IS LEHET AZ ÖRDÖG ESZKÖZE? 

 1. Mi lesz azzal, aki nem kerülhet be Isten országába? 

 2. A megkötözöttséget lehet ellensúlyozni? 

 3. Ha egy gyermek kihasználja születi, az az ördög műve? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azok, akik nem kerülnek be Isten országába, újra kapnak lehetőséget 

a próbálkozásra, de ezek a próbálkozások egyre kegyetlenebbek lesznek. 

Nem Isten teszi ezeket kegyetlenné, hanem ők, akik olyankor, amikor tisztán 

látnak, tehát a földi halál után, maguk döntenek ebben az irányban. 

 2. A megkötözöttséget nem lehet ellensúlyozni. Azt fel kell oldani. A 

megkötözöttségek feloldásában nagy segítséget nyújt az, ha valaki sokszoro-

san teszi azt a jót, amit tenni képes. 
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 3. Minden rossz a sátán műve. Minden rossz azért jelenhet meg a Föl-

dön, mert vannak, akik vállalják azt, hogy a sátán eszközei legyenek. 

 Amikor tehát egy gyermek kihasználja szüleit, olyankor a gyermek is 

és a szülő is engedi, hogy a sátán eszköze legyen.  

Ha egy szülő nem vállal együttműködést a sátánnal, akkor azt a szülőt 

nem tudja a gyermeke kihasználni, és próbálkozni fog ezzel másoknál.  

Ha egy gyermek nem vállalja, hogy a sátán eszköze legyen, bár a szülő 

kihasználható, akkor mások fogják a kihasználható szülőt kihasználni. 

             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3561.  

Kérdező: JÉZUS NAGYON MEGHAT 

 1. Ha Jézusra gondolok, sírnom kell. Miért? 

 2. Mária valóban FÁJDALMAS ANYA? 

 3. Jézus elveszi betegségeinket? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Neked meg kell tanulnod örülni, ha Rám, Jézusra, gondolsz! 

 2. Igen! De mégis BOLDOG, mert tudja, hogy előbb-utóbb minden 

gyermeke visszatér hozzá. Mária azt szeretné, ha minél kevesebb szenvedés 

árán tudnátok megtanulni, hogy egyedül és kizárólag Én, Jézus, vagyok éle-

tetek megoldása. Számotokra a BOLDOGSÁG Én vagyok! 

 3. Én, Jézus nem veszek el semmit! Én, Jézus, mindent a javatokra sze-

retnék fordítani, de ehhez szükséges az, hogy vállaljátok az Általam felkínált 

gondolkodás-átalakítást! 

 Nem médiumomnak, hanem az Én, a te Jézusodnak kívánsága az, hogy 

most már csak röviden válaszolok kérdéseitekre, mivel eddig már közel 

húszezer kérdésre válaszoltam, s nem akarom állandóan ismételni Magamat.  

Azt kérem tőletek, hogy olvassátok és komolyan gondoljátok át az ed-

dig megjelent HANG-könyveimet! Azt, aki ezt meg akarja spórolni, nem na-

gyon  tudom segíteni.  

Törekedtem arra, hogy a lehető legolcsóbban jussatok hozzá gondolata-

imhoz. 

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3562. 

Kérdező: SOKAN BÁNTANAK 

 1. Jó úton járok-e? 

 2. Naponta támadás ér, amely szinte fáj. 
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 3. Családom tagjaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

{Azt mondtam médiumomnak, hogy már csak rövid (aranymondás-

szerű) válaszokat adok nektek. Eddig közel húszezer kérdésre válaszoltam 

már. Nagyon fontosnak tartom, hogy olvassátok a HANG-könyveket. E 

könyvek számotokra valóban SZENTÍRÁS! Nem akarom állandóan ismétel-

ni Magamat. Már régen bejelentettem nektek, hogy csak három kérdésetekre 

válaszolok. A jövőben ezt is csak nagyon röviden fogom megtenni. Nem te-

szek jót veletek, ha bármit is megteszek helyettetek. Márpedig, ha már so-

kadszor válaszoltam ugyanarra a kérdésre, s ti nem olvastátok el e válaszai-

mat,  akkor arra kell kérnem benneteket, hogy vegyetek Engem, Jézust, ko-

molyabban!} 

1. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy felismertessem veled, jó 

úton jársz vagy sem. 

 2. Kétségtelen, hogy ártó erők működnek. Az is kétségtelen, hogy ezek 

fájdalmat akarnak és tudnak is okozni. De az is kétségtelen, hogy Én, Jézus, 

senkit nem engedek kiszolgáltatottá válni ezeknek az ártó erőknek. Ne fe-

ledd! Az istenszeretőknek minden a javára válik.  

Ha az általad átélt „rosszért” is tudsz hálát adni, akkor e „rossz” feltét-

lenül át fog alakulni számodra olyan eseménnyé, amely növelni képes ben-

ned az Irántam, a te Jézusod iránti szeretetedet. 

3. Családtagjaidat nem adhatom ki sem neked, sem másoknak, mint 

ahogy téged sem adhatlak ki senkinek, még a médiumomnak sem! Arról te-

hát nem beszélhetek neked, hogy ők milyenek, és arról sem, hogy nekik mi-

lyeneknek kellene lenniük. Csak arról beszélhetek, hogy neked milyenné kell 

válnod velük szemben. Ezt pedig önmagadtól is tudod már. Nagyon tudod, 

hogy nem az az érdekes, hogy ők szeretnek téged vagy sem, hanem az, hogy 

te mennyire vagy az Én szándékom szerint odaadott számukra. Ez a döntő! 

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3563. 

Kérdező: REINKARNÁCIÓ ÉS A DOGMÁK 

 1. A reinkarnációval kapcsolatban mi a helyezet a dogmákkal? 

 2. A feltámadással kapcsolatban probléma a reinkarnáció. 

 3. Az utolsó ítéletkor mi lesz az elkárhozottakkal? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Olyan dogma nincs, amely tagadná a reinkarnációt! Ha lenne, akkor 

a római pápa soha nem vállalt volna közös imádkozást a dalai lámával, aki-
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nek léte egyértelműen a reinkarnáció következménye, és ezt tudja a római 

pápa is. Ha e sarkalatos igazságot tudja, és mégsem akarta volna korrigálni, 

nem akarta volna valamiképpen tudomására hozni az illetőnek, akkor bűnré-

szességgel lehet vádolni őt. De nem vádolható! 

 2. Neked lehet, hogy probléma, de azoknak, akik feltámadnak (ez 

azonnal megtörténik a földi haláluk pillanatában), nem probléma! 

 Ne keverjétek a különböző dimenziókat! Ne akarjatok adekvát fogal-

makkal dolgozni a különböző dimenziókban. Ha mégis ezt teszitek, csak ne-

hezítitek a tisztánlátásotokat! 

 3. Az utolsó ítéletkor az elkárhozottak tudomásul veszik, hogy elkár-

hozottak! Ennek megint semmi köze az reinkarnációhoz! 

 Ha helyesen ismernéd Isten szeretetét, és fel tudnád fogni azokat a le-

hetőségeket, amelyeket a végtelen SZERETET felkínál teremtményeinek, 

akkor nem azzal foglalkoznál, hogy másokkal mi lesz, hanem azzal, hogy 

neked mi a teendőd! 

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3564. 

Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL 

 Volt két csodálatos álmom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindkét álmod lényegében arról tudósít téged, hogy nemcsak Értem 

élsz, de Én, a te Jézusod is tudatni akarom veled, hogy érted élek benned! 

Igen! Minden, ami jó, szép és nemes, ebből a forrásból táplálkozik benned. 

 Hidd el, hogy Én, Jézus, már itt a Földön is éreztetni akarom veled azt 

a csodálatos valóságot, amelynek teljes mélységét majd csak a boldog színről 

színre látásban fogod megérteni úgy, ahogy azt Én, Jézus, már öröktől fogva 

megálmodtam rólad! 

 Kérlek, ne zavarjanak meg a hangulati változások. A Föld semmikép-

pen sem lehet Mennyország. De feltétlenül fontosnak tartom azokat az „is-

tenélményeket”, amelyeket akár álmodban, akár éber állapotodban nyújtok 

feléd, hogy erősítsem benned azt a bizonyosságot, amely kettőnk kapcsolatá-

nak nagyszerűségét érzékelteti veled. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3565. 

Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT 

 Furcsa dolgok történtek velem. Miért? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 A te számodra az a legfontosabb, hogy a földi élet jelen problémáival a 

lehető legnagyobb szeretetben igyekezz szembesülni. Tudnod kell, hogy te 

mindig ahhoz kapod Tőlem, Jézustól, az erőt, hogy a jelen életedet tudd a le-

hető legjobban megélni azzal a szolgáló szeretettel, amelyet Én - a te Jézusod 

- már kétezer évvel ezelőtt elmondtam és bemutattam nektek. (Ezért olyan 

nagyon fontos a Szentírásban található evangéliumaimmal való foglalkozás!) 

Minden, ami veled történt és történni fog, ennek érdekében fog történni. 

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

 

3566. 

Kérdező: SZERETNÉM BIZTOSÍTANI ÜDVÖSSÉGEMET 

  Szeretnék egy olyan közösségbe kerülni, ahonnan már csak a 

 mennyek országába juthatok. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Olyan közösség, amelyet te szeretnél megtalálni, csak a mennyek or-

szágában van. 

 Neked az volna a feladatod, hogy elsősorban saját magadban éld meg 

komolyan a reggeli és az esti imáidat. A második feladatod az lenne, hogy ezt 

az első feladatod végrehajtását biztosítsd azáltal, hogy keresel magadnak egy 

olyan személyt - ez lehet pap, és lehet nem pap is -, akinek rendszeresen, 

legalább havonta elmondod, hogy milyenek a reggeli és az esti imáid.  

Mint tudod, reggel azt kell megbeszélned Velem, a te Jézusoddal, hogy 

az elinduló napon mire kell felhasználnod az idődet, (tehát mit kell tenned), 

hogyan kell felhasználnod az idődet (tehát hogyan kell tenned azt, amit ten-

ned kell), és mire kell felhasználod anyagi javaidat, illetve milyen rendet kell 

teremtened magad körül. 

 Esti imáidban pedig szembesülnöd kell azzal, hogy mi és hogyan való-

sult meg abból, amit reggel Velem megbeszéltél. 

 Ha ezekről rendszeresen beszámolsz valakinek, akiben szíved szerint 

megbízol, akkor a Szentlélek - természetesen a te akaratoddal együttműköd-

ve - képes olyan közösséget alakítani körületted, amelyre a szíved vágyik. 

 Szeretettel kérlek, ne „kívülről” várd a boldog örökéleted biztosítását! 

            Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELÉVEL!" 

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

3567. 

Kérdező: ISTENTŐL VAN BENNEM EGY NAGY KÖTŐDÉS? 
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 1. A férfi-nő kapcsolat életemben karmikus? 

 2. Van valaki, akit nehezen tudok kitörölni az életemből. 

 3. Akivel jelenleg kapcsolatom van, az Istentől van? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon természetes az, hogy a férfinek férfi a sorsvonala, a nőnek 

pedig nő. E karmikus sorsvonalon vannak azok a „megterhelések”, amelye-

ket becsülettel fel kell vállalnia minden világra jött szellemi teremtménynek. 

 2. Isten minden férfit és minden nőt arra teremtett, hogy Hozzá, teát Is-

tenhez segítsék közelebb egymást azok, akiknek erre lehetőségük van. 

 Normális esetben minden férfiben van egy női ideál, és minden nőben 

van egy férfi ideál. Ha ez az ideál a látszat szintjén rokon-lélekre talál önma-

gán kívül, akkor az ilyen „felszíni” találkozást sokkal nehezebb kiiktatni, 

mint az olyan találkozást, ahol nem ilyen „rokonlelkek” találkoztak. De ne 

hidd, hogy Isten a „rokonlelkeket” egymásnak teremtette! Nem. Isten min-

denkit Önmagára teremtett, és rokonlélek ide, rokonlélek oda, mindaddig 

nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben meg nem találjátok nyugalmato-

kat! 

 A nyitottság és a lezártság bennetek nem Isten munkája! Ez rátok van 

bízva! Akivel kapcsolatban valaki nyitott akar lenni, azzal nyitott is lesz, és 

akivel kapcsolatban lezárt akar valaki lenni, azzal tud is lezárt lenni. Az ilyen 

döntés részben közvetlenül függ tőletek, részben pedig közvetve, tehát attól, 

hogy mennyire veszitek igénybe a bennetek élő Isten erejét. Ha nem így len-

ne, akkor nem létezhetne hűség a világon! 

 3. E harmadik kérdésedre már az előző pontban megadtam a választ. 

          Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3568. 

Kérdező: ERŐSÖDNI SZERETNÉK! 

 1. Mit kell tennem, hogy tiszta szívvel tudjak szeretni? 

 2. Hogyan tudnék megerősödni a hitben? 

 3. A keresztelkedésről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Kérdésedre tehát válaszom ez: 

csak akarnod kell, és máris tudsz tiszta szívvel szeretni. 

 2. A HIT erősítése értelmi munka! Akinek hiszel, azzal kapcsolatban 

értelmileg tisztában kell lenned, hogy nem akar téged becsapni, és azt is tud-

nod kell róla, hogy valamiképpen „tapasztalatból” beszél. Ha nem a saját, 

akkor mások tapasztalata alapján mondja azt, amit mond. 
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 Akiben hiszel, azzal kapcsolatban még jobban utána kell nézned, hogy 

ki az illető, mivel valakiben, valamiben hinni annyit jelent, hogy képes vagy 

rátenni az életedet arra, akiben, amiben hiszel. 

 3. A keresztelkedés lepecsételése annak az ÚT-vállalásnak, amellyel 

Én, Jézus, azonosítottam Magamat! Csak ott szabad keresztelni, ahol ez a 

feltétel valamiképpen adva van! 

 Az eddig megjelent HANG-könyvekben már sokszor és kimerítően 

kaptatok Tőlem erről tanítást. 

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3569. 

Kérdező: NEM BÍROK MAGAMMAL 

 1. Undorodom társam hűtlenségétől. 

 2. Előző életeim botlásait  nem hozhatom helyre tudatosan? 

 3. Gyenge vagyok. Miért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nem csodálom érzéseidet társaddal kapcsolatban. Benső egészséged je-

le a benned felébredt undorérzés. Ez nem szeretetlenség! Jót annak is lehet, 

sőt kell is akarnod, akitől undorodsz. Különbséget kell tudnod tenni a sze-

mély és annak viselkedésétől. A személyt mindig kell szeretned, vagyis, min-

dig akarnod kell mindenkinek azt a jót, amit Én, Jézus, akarok neki! Annak 

is, aki gonoszat cselekszik. De a cselekedetétől, amely Nekem, Jézusnak, is 

undorító, el kell tudnod magadat határolnod! 

 Bizony igaz, hogy társad azzal, hogy hűtlen lett hozzád, elhagyott té-

ged. Nem te hagytad el őt, hanem ő hagyott el téged. E kettő erkölcsileg egy-

általán nem ugyanaz! Ennek tehát következménye sem lehet erkölcsileg 

ugyanaz! Aki úgy gondolja, hogy ugyanaz, ha valaki elváltat vagy elhagyottat 

vesz el, az még nem vállalta az Általam, Jézus által, megkívánt gondolkodás-

átalakítást. 

 2. Te nagyon is tudod, hogy mit kell helyrehoznod jelen életedben a 

múltaddal kapcsolatban. Az eddig megjelent Hang-könyvek bőségesen tár-

gyalják az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szeretet meg-

élésének útját-módját. Senkinek nem kell olyan rossz ellen küzdenie, amely-

ről nem tud! Csupán arról lehet szó, hogy nem tudod, mikor és hogyan tetted 

az a rosszat, ami miatt most kell vállalnod ellene a küzdelmet. De ez egyálta-

lán nem tartozik a lényeghez! 
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 3. Gyengeséged megtapasztalása segít téged abban, hogy kellő alázattal 

éld e rövid földi életedet. Csak ennek az alázatnak megélése által lesz benned 

termékeny e kijelentésem: Az Én erőm a te erőd is! 

                        Nagyon szeretlek, és megáldalak  

                 SZÍVEM SZERETETÉVEL, a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3570. 

Kérdező: REMÉNYKEDHETEK? 

 1. Jó úton járok-e? 

 2. Lehet-e még gyermekem? 

 3. Karmikus gondjaimon tudok-e változtatni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az eddigi HANG-könyvekből bőven megkapod e kérdésedre a vá-

laszt! Most csak annyit, hogy az Általam javasolt párbeszéd-imával a reggeli 

és az esti imáidban pontos elirányítást kapsz Tőlem, Jézustól. Neked azt az 

utat kell vállalnod, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! 

 2. E kívánságod teljesülésének sok összetevője van. Vannak olyanok, 

amelyek tőled függnek, és vannak olyanok, amelyek mások szabad döntését 

igénylik. Elég, ha tudod: Boldogságod nem e vágyad beteljesülésétől függ! 

 3. Nemcsak lehet, de kell is mindent megtenned azért, hogy karmikus 

görcseidet leoldd magadról. Ezért születtél a Földre! 

 Karmikus gondjaid gyökere az önzés, és egy helytelen felelősségtudat. 

E helytelen felelősségtudat azt sugallja, hogy szíved békéje, tehát boldogsá-

god, másoktól is függhet. 

 A helyes gondolkodás alapjához tartozik annak felismerése, hogy amint 

nem függhet mások boldogsága tőled, úgy a te boldogságod sem függhet má-

soktól. Isten mindenkit, tehát téged is Önmagára teremtett, és ha törekszel 

Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, akkor Általam és Bennem feltétle-

nül megtalálod Istenben életed boldog kiteljesedését! 

    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3571. 

Kérdező: SZERETEK ADNI 

 1. Egy természetgyógyász társaságról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Nagy adnivágyás él bennem! 

 3. Házastársammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Nem ajánlom, hogy bármiféle gyógyásztársasághoz elkötelezd ma-

gad! Csak annak az életében lehetek jelen, aki ABSZOLÚT ELSŐNEK  fo-

gad el Engem, Jézust. Tehát csak ott vagyok jelen, ahol egyértelműen Én, Jé-

zus, lehetek az irányító! Az általad említett társaság, mint tudod,  nem tarto-

zik ezek közé!  

 Mérhetetlen sok „csalit”, „mézesmadzagot” tesznek elétek ezekben az 

utolsó időkben. Teszik ezt azért, hogyha lehet, még a választottakat is megté-

vesszék (Máté 24;24 és Márk 13;22))! 

 2. Az adnivágyás csak akkor jó, ha bölcsességgel párosul. Az okosság 

és az óvatosság mindig kötelező! 

 3. Sem személyt, sem könyvet, vagy egyéb írásokat nem adok ki senki-

nek. Csak, ha konkrét magatartásról kérdezel, csak, ha lelked fejlődése érde-

kében kérdezel, akkor mondhatok Hozzám méltó véleményt. 

                    Nagyon szeretlek és megáldalak az  

               OKOSSÁG és ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3572. 

Kérdező: SZERETNÉK TÁRSA LENNI JÉZUSNAK! 

 Szeretnék eszköze, munkatársa lenni Jézusnak! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ez az Én, a te Jézusodnak is a szíve vágya! Annyi a munka, és oly ke-

vés a munkás! 

 A te szíved szeretete és imáid nagyon kedvesek Előttem és az ég an-

gyalai előtt! Rajtad keresztül áradni tud Lelkem ereje, melege azokra, akik 

kedvesek szívednek. Feltétlenül felhasználom imáidat és szíved szeretetét ar-

ra, hogy mások is átvehessék Tőlem, Jézustól, azt a szívbékét, amelyet a vi-

lág nem adhat, de el sem vehet senkitől. 

 Gyújtani csak az tud, aki maga is ég! A Szentlélek tüze, amely világít 

és melegít, de soha nem éget és nem kormoz, ott él benned, s így általad fel-

tétlenül meg fognak jelenni e Lélek gyümölcsei, melyeket elolvashatsz a 

Galata levél 5-dik fejezetének 22-23. versében. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3573. 

Kérdező. ELHUNYT TESTVÉREMRŐL 

 1. Elhunyt testvérem teljesítette földi feladatát? 

 2. Hibáztam-e én vele kapcsolatban? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Testvéred befutotta azt a pályát, amelyet Isten az ő számára kimért. A 

feladatának teljesítését neked nem kell tudnod. Ő már szembesült földi életé-

vel, és levonta e szembesülésből a számára felvállalandó következményeket. 

 2. Olyan nincs, hogy valaki pórul járhat Isten előtt mások miatt! Test-

véred is, te is azért kaptátok a földi élet lehetőségét, hogy szeretetben és fele-

lősségvállalásban leoldjátok magatokról azokat a karmikus gubancokat, ame-

lyeknek terhei képesek földhözragadttá tenni benneteket.  

Tehát te is csak önmagadért felelsz! De ez a „csak”: óriási! Magatartá-

sod erkölcsi következményeit CSAK magadnak kell vállalnod! Még a leggo-

noszabb ember legnagyobb gonoszsága is javára válik minden istenszerető-

nek! Ha nem így lenne, akkor Isten nem lehetne Gondviselője az övéinek! 

Nem lehetne a körülményeknek is az Istene, az övéi számára! Márpedig az 

Isten mindenképpen gondviselő Istene az övéinek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3574. 

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

 1. Megkaphatom-e az újjászületést? 

 2.  Jézus nélkül gyenge vagyok! 

 3. Miben tudnék segíteni leányomnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te már újjászülettél! Részedről megtetted azt, ami ehhez szükséges. 

A többi miatt nem kell aggódnod, mert Isten messze túlszárnyal minden el-

képzelést az övéivel kapcsolatban. 

 2. Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)! De Általam min-

denre képesek vagytok, ami a szívetek békéjét illeti. Amint Én sem, úgy ti 

sem vagytok képesek senkit megtéríteni. A megtérés, tehát a gondolkodás-

átalakítás vállalása, mindenki számára egyénileg felvállalandó feladat. Mint 

ahogy senki nem tudja más helyett megbánni az illető bűneit, úgy nem tudja 

senki megtenni azt, hogy más helyett gondolkodás-átalakítást vállaljon. 

 3. Isten nem személyválogató! Amint neked, úgy leányodnak is megad-

ja Isten a lehetőséget arra, hogy megélje azt a boldogságot, amelyet a benne 

is boldogító módon jelenlévő Isten jelent. 

 Te - a magad részéről - az imádságon kívül annyit tehetsz, amennyit 

Én. Törekedj arra, hogy soha ne légy bűnrészes vele kapcsolatban. 

 E kérdésedre is bőven gyújtottam már fényeket az eddig megjelent 

HANG-könyvekben. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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****************************************************** 

3575. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

 1. Gyermekem jól neveli-e gyermekeit? 

  2. Gyermekem miért látja mindig lefekvéskor nagyanyját? 

 3. Mi az értelme álmomnak, amelyben én is láttam anyámat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, soha nem adtam irányítást arra, hogy hogyan kell bárkit is 

nevelni. Én, Jézus, mindig mindenkit önnevelésre szólítottam fel! 

 2. Gyermeked azért látja mindig nagyanyját, mert tudattalanjában szo-

ros kapcsolatban van vele. Ez nem baj! De nem szabad erre különös hang-

súlyt tenned. A fontos mindig a jelen! Tehát az, hogy benned, veled és általad 

menyire tudok Én, Jézus, gyermeked előtt élő valóság lenni. 

 3. Mindaz, amit anyádtól jót, szépet, nemeset hallottál, jól teszed, ha 

feleleveníted magadban! 

                  Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3576. 

Kérdező: ÜDVÖZÜLÖK? 

 1. Szívedre fogsz ölelni engem is halálomkor? 

 2. Mennyire vagy velem megelégedve, Uram? 

 3. Az Én nevemet is beírtad a mennyekben? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem neveznélek „Drágámnak”, ha nem bíznék benned! De tudnod 

kell e kijelentésemet: „Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül (Máté 

10;22 és 24;13)”. 

 2. Aki Engem, Jézust, szeret, azzal feltétlenül meg vagyok elégedve, 

mert az igazi szeretetet mindig magában hordja a fejlődés szándékát! Reggeli 

és esti imáidban mindig jelzem, hogy mennyire vagyok megelégedve veled! 

 3. Az előző kérdéseidre adott válaszaimban már válaszoltam e kérdé-

sedre is. Amíg nem véglegesíti magát valaki Nálam, Jézusnál, addig Én, Jé-

zus, sem tudom véglegesíteni magam senkinél! Együtt kell hogy éljünk! 

Együtt kell élnünk, együtt kell szenvednünk! 

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

3577. 

Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM 

 Családi életem rendezetlen, s rendezetlen lelkem is. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Életedben eddig meghozott döntéseid következményeit nem lehet oly-

bá venni, mintha ezeknek nem lennének előzményei. Ezt te is tudod! Mint a 

múltban, úgy a jelenben is, ha nem beszéled meg előbb Velem azt, amit dön-

teni szándékozol, akkor Én, Jézus, hiába szeretlek, mert téged sem boldogít-

hat az általad meg nem látott, Tőlem feléd áradó, kapott szeretet, csak az, ha 

te is visszaszeretsz Engem.  

Téged sem boldogíthat más, csak a benned élő, belőled áradó szeretet 

mások felé, Irántam való szeretetből. Én, Jézus, képtelen vagyok helyettetek 

élni! Csak veletek és értetek tehetek meg mindent érdeketekben! 

 Ha van komoly reggeli imád, amelyben megbeszéled Velem az elinduló 

napodat, ha van komoly esti imád, amelyben Előttem számon kéred magad-

tól azt, amit reggel megbeszéltünk, akkor és csak akkor tudunk együtt halad-

ni azon az úton, amellyel azonosítottam Magamat! 

 Isten soha nem kíván senkitől olyat, amire képtelen. De igenis megkí-

vánja, saját boldogságotok érdekében, hogy amire képesek vagytok, azt te-

gyétek meg Isten iránti szeretetből! 

                Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

3578. 

Kérdező: ÁLMOKRÓL 

 1. Törekszem átalakítani a gondolkodásomat! 

 2. Gyógyító erő melegít át időnként. 

 3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon örülök törekvésednek! Hidd el, hogy a helyes gondolkodás-

átalakítás a megoldás mindenre! Minden baj, katasztrófa, amit emberek indí-

tottak el világotokban, a helytelen gondolkodás-átalakítás következménye 

volt, van és lesz. Csak Általam, Velem és Bennem alakíthatjátok át helyesen 

gondolkodásotokat, s ez csak tanulás, tehát gondolkodás által lehetséges. 

 2. Örülök annak is, hogy fontosabbnak tartod a lélek gyógyulását, mint 

a testi egészséget. 

 3. Az első álmod, amelyet magadra vonatkoztatsz, s tudatosítod ma-

gadban azt, hogy a felnőttnek már „szilárdabb” táplálékra van szüksége, na-

gyon találó! A másik álmod saját lelked jelenlegi egyensúlyát hivatott bizto-

sítani. 
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 Az általad „szomorú”-nak mondott eset valóban szomorú, de semmi-

képpen sem reménytelen! Imáid, szentmiséid, életáldozatod feltétlenül siette-

tik azt a folyamatot, amely által a tieid az Enyéim is lesznek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3579. 

Kérdező: NEHÉZ ISTEN ÚTJÁN JÁRNI 

 1. Isten útját a legnehezebbnek és a legjobbnak tartom. 

 2. Túl nagy a büszkeségem. 

 3. Hasznosítani szeretném magamat! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Csak az ördög ijesztget benneteket, hogy Isten útja a legnehezebb! 

"Az én igám édes, és az én terhem könnyű” (Máté 11;30). 

 2. Az öntudat nem büszkeség! Sőt, az alázat egyik legfőbb eleme! A 

gőg, amely arra késztet, hogy mások fölött uralkodni akarj, mindig gyávasá-

gon alapul! A gőgös ember fél attól, hogy szembesüljön önmagával! 

 Tudnod kell, hogy nem álmaidhoz, nem vágyaidhoz, hanem a feladata-

id teljesítéséhez kapod Istentől az erőt! 

 3. Fontos, hogy tudjunk egymásnak örülni! Én, Jézus, nagyon örülök 

neked, mert belelátok a szívedbe. Minél jobban képes leszel belelátni az Én 

szívembe, annál jobban fogsz tudni te is örülni Nekem, a te Jézusodnak. Bi-

zony, az öröm, a boldogság, elsősorban látás kérdése! 

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3580. 

Kérdező: LEHET TÚLZÁSBA VINNI AZ IMÁDSÁGOT? 

 1. Lehet kóros az, ha sokat imádkozom? 

  2. Egyedül a hit tartja bennem az erőt. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Részedről semmiképpen sem kóros a sok imádkozás. Csak azok ré-

széről mondható a sok ima helytelennek, akik imádságaik szaporítása által 

akarnak „kibújni” a napi teendők felvállalása alól. Nálad nem így van! 

 Kétségtelen, hogy azt, amire képes vagy, meg kell tenned. De hidd el, 

hogy imáid által az Én, a te Jézusod szeretete akár még katasztrófákat is ké-

pes megszüntetni, leállítani! 

 Égi édesanyátok, Mária, nem hiába kéri, hogy minél állhatatosabban és 

minél áhítatosabban imádkozzatok! 
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 2. A benned lévő hit nem más, mint az Isten ereje benned! Ezt a hitet 

minél értelmesebbé teszed, annál jobban fog növekedni benned! 

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3581. 

Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

 1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Egy álmom előtti hideg félelemről kérdezem a HANG-ot. 

 3. Gyakran vagyok szeretetlen. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Álmaid arról tudósítanak, hogy tudatalatti világodat is sikerült ki-

nyitnod Felém, és Én, Jézus, meg tudtalak tölteni olyan „kegyelmekkel”, 

amelyek hitedet szeretnék erősíteni. De vigyázz! Nem teszed jól, ha bárkivel 

is közlöd ezeket! Kivéve esetleg a családodat! Az ősellenség nagyon ravasz! 

Még a kegyelmeket is szeretné ellene fordítani annak, aki ezekben részesült. 

Csak ártasz magadnak, családodnak is, ha másoknak beszélsz ezekről! Sem-

miképpen sem juthat helyes emberismeretre az, aki locskaszájúvá válik! 

Csak azzal tud Lelkem együttműködni, csak az élheti át áldásomat, aki lelki 

vezetőjének beleegyezése nélkül nem tárja fel szívét az embereknek. Főleg a 

nők irányában légy nagyon óvatos! Ne akard érdekessé tenni előttük maga-

dat! 

 2. Az a bizonyos hideg félelem érzékeltette veled a kísértő gonosz je-

lenlétét. Okosan távolítottad el őt. De e mesterkedése is azt igazolja, hogy 

nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned! Ha Nekem, Jézusnak, kedvemben 

akarsz járni, akkor nagyobb önfegyelmet kell mutatnod a benned lezajló tör-

ténésekkel kapcsolatban.  

 3. Reggeli és esti imáid pontosan arra valók, hogy növekedni tudj a 

szeretetben, önfegyelemben. 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3582. 

Kérdező: ISTEN SEGÍTSÉGRE SZORUL-E? 

 1. Jézusom! Hogyan látod lelki fejlődésemet? 

 2. Hogyan látod leányom lelki fejlődését? 

 3. Kell-e besegíteni Istennek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A reggeli és az esti imáid pontosan arra valók, hogy e kérdésedre vá-

laszt adjak neked. 
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 2. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adlak ki másnak, mást sem 

neked. 

 3. Értetek és veletek mindent, de nélkületek semmit! Nem bábuk vagy-

tok, hanem partnereim! Egyikünk sem lehet meg a másik nélkül olyankor, 

amikor kettőnkről van szó. 

 Képességeidben Isten működik, de neked kell működtetned! 

 Megáldalak, hogy EGYÜTT AKARJ működni Velem, Jézussal! 

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

3583. 

Kérdező: SZÁMOMRA MINDEN KEZDÉS NEHÉZ 

 1. Mi tart vissza attól, hogy munkámat elkezdjem? 

 2. Duálomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az akarat egy olyan vak képesség, amelyet érzelemmel átitatott érte-

lem tud indítani és működésében fenntartani. 

 Aki megfelelően megmotiválja az elérendő célt, és vágyat ébreszt ma-

gában a megmotivált cél elérésére, annak megszűnnek az akarati problémái. 

 2. Isten mindenkit Önmagára teremtett és Önmagáért tart létben. Tehát 

részben nincs duál, részben pedig mindenki duál számodra, akit úgy ítész 

meg, hogy segítségedre van egyre közelebb kerülni Hozzám, a te Jézusod-

hoz! 

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

3584. 

Kérdező: HELYES ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI! 

 1. Hogyan juthatok helyes Isten- és önismeretre? 

 2. Mit tehetek kislányunkért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A helyes istenismeret útja, a józan ész használata mellett, az evangé-

liumok és a HANG-könyvek tanulmányozása. 

 2. Helyes önismeretre pedig a cselekedeteid tükrében juthatsz el, is-

merheted meg legtisztábban magadat. 

 Reggel beszéld meg Velem - a te Jézusoddal - az elinduló napodat, 

kérd angyalaim oltalmát és áldásomat. Este szánj rá pár percet arra, hogy 

visszatekintve napodra tedd mérlegre a Velem reggel megbeszélteket. Így 

már nemcsak helyes önismeretre jutsz, de biztosítod Számomra - a te Jézu-

sod számára - azt, hogy lelki fejlődésedben segíteni tudjalak! 
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 2. A te gyermeked az Én gyermekem! Aggódnod tehát nem kell miatta. 

Amit meg tudsz tenni érte, azzal elégedj meg. A többi az Én gondom! Ne fe-

ledd! A mulandó földi élet után mindannyian ÖRÖKRE és gondtalanul 

együtt leszünk! Hidd el, a földi élet nagyon rövid! E kérdés: „Mi ez az örök-

kévalósághoz képest?”, neked is erőt, bátorságot, békét tud teremtetni szerető 

szívedben! 

                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

3585. 

Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK-E? 

 1. Meggyógyulok-e betegségemből? 

 2. Büntetésként kaptam betegségemet? 

 3. Valóban az a betegségem, aminek tudom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Maga a földi élet egy gyógyíthatatlan, halálos betegség! Minden „be-

tegségből” meg lehet gyógyulni, csak ebből nem! Ebbe bele kell halnotok! 

 2. Amit ti „betegségnek” neveztek,  semmiképpen sem büntetés! In-

kább adósságtörlesztésnek lehetne nevezni, de mondhatod olyan kegyelem-

nek is, amely segít téged abban, hogy az örök értékekre irányítsd figyelme-

det, amíg ez számodra lehetséges. 

 3. Azok a tünetek, amelyeket megneveztél, arra engednek téged követ-

keztetni, hogy fogadd el a diagnózist. Az viszont óriási tévedés, hogy - amint 

írod - örökké ezzel kellene élned. Az örök élet Én, Jézus, vagyok! 

 Ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor min-

denféle testi, mulandó betegség ellenére át fogod tudni érezni a „hazatalált-

ság” örömét! 

                Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3586. 

Kérdező: CSAK A KÉRDÉSEMRE AKAROK VÁLASZT KAPNI! 

Miért kellene megvennem minden HANG-könyvet, mikor egy-két 

problémámra kérem a választ? Gyógyszertárban sem veszek meg min-

den orvosságot! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Nagy tévedésben vagy! Miért kellene megvenned a Bibliát, mikor csak 

pár problémádra találhatod meg benne a választ? Miért van könyvtárnyi ma-

gyarázó irat a Bibliára vonatkozóan? Miért? Megmondom: 
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 Először is probléma-erdőben jártok, és az, aki csak a saját, pillanatnyi 

problémájával van elfoglalva, holnap már egy másik előtt fog állni. Aki pe-

dig egész földi élete folyamán csak önmagára gondol, az számítson arra, 

hogy mókuskerékben van! Amíg nem világosodik meg valaki előtt az, hogy 

neki nemcsak önmagáért kell élnie, de minden emberért - addig fogalma 

sincs arról, hogy mi a gondolkodás-átalakítás -, az még el sem indult az em-

berré válás útján! 

 Kívülről rád erőltetett kényszer által nem KELL megvenned sem az 

egész Bibliát, sem a HANG-könyveket és a világon semmit! Én, Jézus, meg-

várom, míg benső kényszert nem érzel arra, hogy komolyan vedd első kéré-

semet felétek, amely így hangzott:  „Beteljesedett az idő, és már közel van az 

Isten országa. Tartsatok bűnbánatot (alakítsátok át gondolkodásotokat), és 

higgyetek az evangéliumban. (Márk 1;15)” 

                   Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3587. 

Kérdező: HOGYAN GYÓGYULHATOK MEG? 

 Betegségemre szedjem-e a gyógyszert? Vagy mást tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A gyógyszerek fontosak, de csak tüneti kezelést tudnak adni. A gyöke-

res gyógyulás egy olyan gondolkodás-átalakítás velejárója, amelyet immár 

kétezer éve kérek tőletek (Márk 1,15).  

Ennek három eszköze van. Az egyik az irodalom (Evangéliumok, 

Hang-könyvek), a másik a reggeli és esti ima, a harmadik egy olyan társaság, 

közösség, baráti kör vagy megtalálása, vagy összehozása, amely az előbbi két 

eszközzel behatóbban foglalkozik. Boldogságotoknak, gyógyulásotoknak ez 

az ára! 

 Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3588. 

Kérdező: HOGYAN LEHETEK ÁLLHATATOS? 

 1. Isten nem hagy el soha? 

 2. Hogyan lehetek állhatatos? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ha Isten elhagyna, megszűnnél létezni! Ő mindenben, ami van, lét-

betartó módon jelen van. A szellemi teremtményeiben pedig boldogító, tehát 

szívbékét felkínáló módon tud csak jelen lenni. Te képes vagy elhagyni Őt, 

de Ő soha sem képes elhagyni téged! 
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 2. Megfelelő közösséget, baráti társaságot kell találnod, kialakítanod, 

mert a földi életben csak egymásra utalva, egymásra számítva tudtok megma-

radni a helyes úton. 

                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3589. 

Kérdező: NEM TUDOM ÁTADNI MAGAMAT 

 1. Nem tudom átadni magam egy katolikus mozgalomnak. 

 2. Segíthetek-e egy családi konfliktusban? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ne érezd tehernek, hogy nem tudod átadni magadat az említett moz-

galomnak. Mozgalmak jönnek, mozgalmak mennek. Én, Jézus, örökké 

ugyanaz maradok. Nekem add át magadat naponta. 

 Ha reggel csak ennyit mondasz: „Uram, Jézus! Veled indulok és Érted 

akarok tenni mindent!”, akkor már Általam, Velem és Bennem élsz! Igen, 

mert szándékod egyesít Velem, és a CÉLOD Én vagyok! 

 2. Igen, segíthetsz! Rejtett imáid és kimutatott szereteted által feltétle-

nül gyengül minden ártó erő, és erősödik az Én, a te Jézusod kegyelmének 

jelenléte! 

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3590. 

Kérdező: NAGYON HAT RÁM A SZENTSÉGI JÉZUS 

 Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Adj hálát Istennek, hogy a szentáldozással kapcsolatban kiemel téged 

Isten kegyelme a közönyösök sorából!  

Az érzelmileg is megtapasztalható élmények azt a célt szolgálják, hogy 

hited akkor is erős tudjon maradni, amikor azt kell majd átélned, hogy szá-

modra nem az adomány, hanem az Adományozó a legfontosabb! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"   

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

3591.  

Kérdező: ÁLOMRÓL, SZENTGYÓNÁSRÓL 

 1. Gyakran megálmodom a borzalmas jövőt. 

 2. A szentgyónásról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Érzékeny idegrendszered valóban alkalmas arra, hogy kilépve az 

idő-tér dimenziójából, olyan eseményeknek is „megtapasztalója” légy, ame-

lyeket mások nem tudnak érzékelni. Ez számodra sem előny, sem hátrány. 

Egyszerűen hozzátartozik a sorsodhoz. 

 2. A szégyenérzet jogos akkor is, amikor valaki úgy érzi, hogy gyónnia 

kell. De az őszinte bűnbánatnak éppen az az egyik megnyilvánulása, hogy 

szégyen ide, szégyen oda, legalább a szentgyónásban vállaljátok tetteitek ki-

nyilvánítását.  

Sajnos, kevés a valóban Nekem, Jézusnak, odaadott pap. De amint a 

beteg orvos is tud gyógyítani, úgy bármelyik fölszentelt pap által gyógyítani 

tudom Én, Jézus, a lelketeket. 

 Ha igazi a bűnbánatod, akkor nem lehet akadály a pap személye, hogy 

Elém tárd életed nyomorúságait. 

 Ha keresel, feltétlenül fogsz találni olyan gyóntatót, aki előtt képes le-

szel megfelelő módon lélekben megnyílni! 

                              Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

                                NYITOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

3592. 

Kérdező: IDEGILEG ÖRLŐDÖM! 

 Állandóan szavakat hallok, amelyek idegileg felőrölnek! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Kivétel nélkül minden szellemi lény, olyan képességgel rendelkezik 

már a teremtettségénél fogva, amely által ura tud lenni nyitottságának, zárt-

ságának. Akiben ez a képesség „megzavarodik”, abban az alázat olyan szin-

ten van, hogy angyalaim nem tudnak hatni rá. Emiatt előbb-utóbb kénytelen 

orvosi kezelésnek alávetni magát. De ez nem szükségszerű, mert mindenki 

képes alázatossá válni, ha akar. 

  Az alázat lényege az, hogy vállalnod kell magadat abban az elhatáro-

zásban, hogy mindig nyitott maradsz a jobb felé! Ez egy kemény szellemi, 

lelki munka felvállalása, de amint a kificamodott lábat sem lehet fájdalom-

mentesen helyre tenni, úgy e „megzavarodott” lelki állapotot is csak ilyen 

komoly odaadottság által lehet gyógyítani. 

 Megáldalak az ISTENNEK ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

3593. 

Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK 

  Kapcsolat-problémám van. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nálad az első gomb nincs jól gombolva, s így bármilyen jónak tűnik a 

többi begombolása, csak idő kérdése, és belátod, hogy életed vakvágányon 

áll! 

 Amíg Velem, Jézussal, nem megoldott az életed, addig menekülésben 

vagy! 

              Megáldalak a SZEMBESÜLÉS LELKÉVEL!" 

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

3594. 

Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK 

 Jelenem, jövőm bizonytalan. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Sorsotoknak kovácsa nem Én vagyok! Szabad emberek vagytok, s 

számotokra az a fontos, hogy ne érzelmeitek irányítsák értelmeteket, hanem 

értelmetek legyen átitatva olyan pozitív érzelmekkel, amelyek Hozzám jut-

tatnak közelebb benneteket! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3595. 

Kérdező: MIT TUDHATOK MEG ELŐZŐ ÉLETEMRŐL? 

 1. Van olyan, hogy a lélek nem rendelkezik én-tudattal? 

 2. Tudhatok-e elhunyt apámról valamit? 

 3. Jelen életem lelki fejlődése érdekében mit tudhatok meg  

     előző életemből? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Olyan van, hogy a lélek nem rendelkezik felelős én-tudattal. De 

olyan nincs, hogy ne rendelkezne én-tudattal! 

 Az álomban tudsz magadról, de nem vagy képes felelős, tehát erkölcsi-

leg is értékelhető döntéseket hozni. 

 Mivel a földi halál csak nagyon átvitt értelemben hasonlítható az 

álomhoz, inkább egy nagy felébredésnek lehet mondani, ezért a földi test 

végleges levetése szabaddá, tehát felelős döntések meghozatalára is képessé 

teszi a lelket. E nélkül nem lehetne tudatosan vállalt újraszületés, reinkarná-

ció! 

 2. Csak akkor tudhatsz meg valamit elhunyt apádról, ha ő erre enge-

délyt kap. 
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 3. Amikor szíved szeretete földi értelemben nehézségekbe ütközik, ak-

kor tudd, hogy ennek forrása mindig egy olyan szeretetlenség, amelynek árát 

most kellene kifizetned! 

 Van olyan - ez nagylelkűségedtől is függ -, amikor mások szeretetlen-

ségének kiegyenlítésébe is be tudsz segíteni. De olyan nincs, hogy értelmet-

len lenne bármiféle szenvedésednek, keresztednek tudatos felvállalása! 

 A szenvedések tudatos felvállalásának biztos jele az, amikor ezekért 

hálát tudsz adni! 

                         Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

                           SZENVEDÉSEK FELVÁLLALÁSÁNAK, és a  

              BENNEM TÖRTÉNŐ HAZATALÁLTSÁGNAK LELKÉVEL!" 

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

3596. 

Kérdező: KÉREM ISTEN ÁLDÁSÁT! 

 Áldásodat kérem, Uram, szerelmünkre! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Számomra valamikor a Földön, és most, e kimondhatatlanul csodálatos 

isteni világban a legnagyobb örömeim közé tartozik az, amikor valaki áldá-

somat kéri. Ilyenkor nemcsak Nekem, a te Jézusodnak okozol örömet, de az 

egész Mennyország is fényesebb, örömtelibb lesz olyankor, amikor ilyen vá-

gyatokat tudatosan Hozzám irányítjátok. 

 Tehát boldogan és örömmel áldalak meg minden égi és földi áldással! 

De fel kell hívnom figyelmedet a következőre: 

 El kell jutnod arra a lelki fejlődésre, amelyben már nem az áldásom 

lesz számodra a legfontosabb, hanem ÉN, AZ ÁLDÁST ADÓ! 

Azt, hogy ezt a szintet elérd, vállalnod kell Engem, mint UTAT! Tehát 

a másokra figyelés mellett a nem-ártást, a megbocsátást és a másokat szolgá-

ló szeretet megélését. Igen, mert Isten téged is ÖNMAGÁRA teremtett! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉN LELKEMMEL, hogy veled 

kapcsolatban vágyad azonos legyen az Én vágyammal! 

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

3597. 

Kérdező: MEDDIG TART A SZÜLŐI FELELŐSSÉG? 

 1. Meddig tart a szülői gondviselés? 

 2. A családi béke ismer határokat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szülői gondviselés addig tart, ameddig ezt szíved békéje megkí-

vánja. Ennek a kívánságnak nem szabad, hogy áldozatává váljék az a családi 
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kapcsolat, amelyet férj és gyermekek jelentenek! Inkább szüleid éljék meg 

azt, hogy áldozattá váltak, mint a családod! 

 2. A közvetlen családi béke a szó legszorosabb értelmében nem ismer 

határokat. De mivel nemcsak egy személy az, aki ezt biztosítani tudja, ezért a 

családi békét, amely feltétlenül legalább kettőn, az anyán és az apán múlik, 

megelőzi az egyének szívében átélt béke, amely nem más, mint a Velem, Jé-

zussal, megélt azonosodás!  Ez a legfontosabb! Ezt semmi nem előzheti 

meg! Ennek feltétlen feltétele az Általam, a te Jézusod által megkívánt benső 

szabadság. 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3598. 

Kérdező: MI A GYAKORLATI TEENDŐM? 

 1. Mit kell tennem? Tudom, hogy a Földön élni kell! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha valóban választ akarsz kapni kérdésedre (sem a borítékra, sem a le-

veledben nem írtad meg címedet!), akkor a reggeli és esti imáidban megka-

pod Tőlem - a te Jézusodtól - a kérdésedre a megfelelő választ! A fontos az, 

hogy párbeszédimával fordulj Hozzám! 

 Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3599. 

Kérdező: FÁRADT ÉS BIZONYTALAN VAGYOK 

 Fáradt vagyok! Bizonytalanságok is gyötörnek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Keresztedet ácsolják, amint az Enyémet ácsolták. Csak te ne ácsolj 

magadnak keresztet! 

 Keresztedet ácsolják! Ez annak következménye, hogy tettél valamit Ér-

tem. Ennek pedig az a következménye, hogy kezdesz elfáradni. Ez viszont 

azt kell hogy tudassa veled: sokkal közelebb vagy már Hozzám, mint akkor 

voltál, amikor még nem éreztél fáradságot. 

 Te döntsd el a szívedben, hogy mi jobb, mi értékesebb? Fáradtan, de 

egyre közelebb kerülni Hozzám, vagy fáradtság nélkül távol lenni Tőlem? 

 Csak te ne ácsolj magadnak keresztet! Az elbizonytalanítás ördögét Én, 

Jézus, legyőztem! Te a Győztes oldalán állsz! Benső gondjaidra az Én, a te 

Jézusod válasza az, amit a bizonytalankodó Tamásnak is mondottam, aki ezt 

kérdezte Tőlem: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az 

utat (János14;5)?” Válaszom ez volt: 
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„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak 

általam (János 14;6)”. 

 Amíg valaki a Földön él, mindig kötelező számára vállalni azt a gon-

dolkodás-átalakítást, amelynek nem egy egyszerű beletörődés a velejárója, 

hanem annak a benső látásnak erősítése, hogy Én, Jézus, boldogító módon, 

tehát benső békét adni akaró módon, tehát a hazataláltság örömét felébresz-

teni és ápolni akaró módon élek abban, aki hisz Bennem. 

 Az él a gondolkodás-átalakítás állapotában, aki reggel legalább ennyit 

mond: Jézusom! Veled indulok, és Érted teszem azt, amit tennem kell. Nap-

közben  választ keres és talál e kérdésére: Uram! Ez miért jó nekem? (Akár 

józan esze, akár élő hite által mindig megtalálja e magának feltett kérdésére a 

választ. Ezt a bennetek élő Lelkem szavatolja!). Este pedig legalább ennyit 

mond: Uram! Ma ennyi tellett tőlem! Szó sem lehet arról, hogy Én, Jézus, ne 

lennék megelégedve azzal, aki a fenti három szempont megvalósítására tö-

rekszik! Én, Jézus, nem vagyok hajcsár! 

 Ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy egyre többet tégy, hanem 

az, hogy egyre jobban tudj örülni Nekem! Igen, mert te azok közé tartozol 

minden meggyötörtséged, minden gyarlóságod, minden kicsiséged ellenére, 

akiknek tudniuk kell azt, amit most közvetlenül Én, Jézus, mondok neked: 

Te az Én örömöm vagy! Ne csak Nekem örülj tehát, hanem magadnak is! 

Kell, hogy örülni tudj annak, akinek Én, Jézus, örülök! 

 Te azok közé tartozol, akik miatt még fennáll ez a földi világ. Fennáll, 

mert Isten az övéi miatt még fenntartja! Bár elhinnéd, hogy általad, általatok, 

akik befogadtatok Engem jó szándékkal, egyre átlátszóbb lesz erkölcsileg a 

Föld, és temiattad, miattatok egyre jobban benépesül a mennyek országa! 

                Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak 

                        SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3600. 

Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK JÓL A HITETLENEK KÖZÖTT? 

 1. Valóban újjászülettem? 

 2. Nehéz hitetlenek, szeretetlenek között élnem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Részedről csak annyit kell tenned, hogy tudatosan befogadj Engem, 

Jézust, az életedbe. Ez már megtörtént! 

 Az elbizonytalanítás ördöge mindig lesben áll. A te hálát mondó, dicső-

ítő imáid olyan védőfalat vonnak köréd, angyalaim által, amely mindenkor 

biztonságot ad számodra. 
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 2. Nagyobb hangsúlyt kell tenned a szívedben élő Mennyország örömé-

re, mint a rajtad kívüli világ pokoli valóságára. Ha ezt teszed, akkor a benned 

élő Szentlélek tüze lassan, de biztosan győzelmet arat a téged körül vevő po-

kol tüze felett! 

 Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3601. 

Kérdező: MIKOR ÉS MILYEN LESZ A HALÁLOM ÓRÁJA? 

1. Mikor fogok meghalni? Most általános-iskolás vagyok. 

2. Miért nem teljesíted kéréseimet? 

3. Mondj véleményt rólam! 

HANG: "Kedves kis barátom! 

 1. Hamarosan meg fogsz halni. Tudod, Nálam, Jézusnál, pár évtized 

szinte a semmivel egyenlő. Az, aki akár száz évig is él, annak számára is 

„hamarosan”-nak tűnik e mulandó földi élet vége. 

 Valaki azt kérdezte Tőlem, Jézustól, hogy igaz-e, hogy közel van a vi-

lágvége. Ezt válaszoltam neki: „Nagyon közel van a világvége! Higgyétek 

már el! Már kétezer éve mondom, hogy közel van a világvége!” 

 Tehát hamarosan meghalsz, kedves barátom! Akkor is hamarosan, ha 

még sok-sok évtizedet kell is megélned itt a Földön. 

 De mondok neked egy érdekesebbet. Ezt is már vagy kétezer éve mon-

dom: Aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem! Képzeld el! Ha hiszel 

Bennem, nem fogsz meghalni sohasem. Aki Bennem, hisz, még ha meghalt 

is, élni fog! Ez lényeg! 

 2. Azért nem teljesítem kéréseidet, mert nem te vagy az Én istenem, 

hanem Én vagyok a te Istened! A kettő nem mindegy! Ha te teljesíted a te Is-

tenednek, tehát Nekem, a kéréseimet, akkor ígérem, hogy Gondviselőd le-

szek, tehát minden kívánságodat teljesítem, amire lelked fejlődésének szük-

sége van. Ezt becsületszavamra ígérem! 

 3. Te az Én szememben olyan vagy, mint akinek még sokat kell fejlőd-

nie a másokra figyelésben, a senkit nem bántásban, és a mindig mindenkinek 

megbocsátásban, és mindabban, amit a TÍZPARANCS számodra előír. 

 Arra kérlek, hogy imádkozz minden reggel! 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

3602. 

Kérdező: A FOGYATÉKOSOKRÓL 

 1. Isten akarta-e, hogy a reinkarnáció feledésbe menjen? 
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 2. Fogyatékosságaink elviselése által adósságot törlesztünk? 

 3. Büntetés-e az erőszak következtében megfogant gyermek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az emberiség nagyobb része mindig tudatában volt a reinkarnáció-

nak. A kereszténységen belül két ok miatt ment feledésbe. Az egyik ok, amit 

istennek-tetszőnek is lehet mondani, az, hogy nem tartozik a lényeghez. A lé-

nyeghez mindig a jelen megszentelése tartozik. A másik ok már nagyon nem 

istennek-tetsző. A vallási hatalmasságok úgy vélik, hogy nagyon fontos féle-

lemben tartaniuk alattvalóikat. Az örök pokollal történő iszonyatos rettegte-

tés olyan, hogy ma már szinte senki nem veszi komolyan! Így aztán a vallási 

hatalmasságok kezében ez a fegyver már-már teljesen használhatatlanná vált! 

 Mikor azt mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de nem tet-

tem volna jót, ha mindent kifejtek, akkor ebben a ki nem fejtett mondaniva-

lómban a reinkarnáció kifejtése - a Szentlélek által - szintén benne volt (Já-

nos 16;12). 

 2. Az adottságok és a felelősség mindig arányban vannak! Semmiféle 

egészség nem jobb erkölcsileg, tehát ami a boldogságot illeti, mint bármiféle 

betegség! És semmiféle betegség nem rosszabb erkölcsileg, mint bármilyen 

tökéletesnek tűnő egészség. 

 Minél jobban engeded, hogy az Én, a te Jézusod szemével nézd e prob-

lémát, annál jobban meg fogod érteni, hogy igazam van. Nemcsak egy fogya-

tékos törleszt adósságot, de mindaz, aki velük foglalkozik! 

 3. Büntető Isten nem létezik! Csak igazságot szolgáltató Isten van. Az 

ítéletvégrehajtó mindig az ember! 

 Csak a felszínen látszik Isten oldaláról megmagyarázhatatlannak egy 

erőszak által született gyermek sorsa. Ha engeditek, hogy értelmeteket átjárja 

az élő hit, akkor e téren sem csorbul az Isten becsülete! 

             Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3603. 

Kérdező: BŐRBETEGSÉGBEN SZENVEDEK 

 Hogyan szabadulhatok meg bőrbetegségemtől? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A bőrbetegséged lelki oka az, hogy bár elfojtottad, de nem dolgoztad 

fel magadban a kívüled történteket. Az orvosok tudnak adni ugyan tüneti ke-

zeléseket a különböző bőrbetegségekre is, de gyökeres orvoslást az ad, ha 

nemcsak elfojtod, de fel is dolgozod a téged ért tragikus eseményeket. Leá-

nyod és férjed tragikus halála egy olyan beletörődést eredményezett nálad, 
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amelyet nem feldolgoztál, csupán szőnyeg alá söpörted ezzel a felismeréssel: 

ezen változtatni már úgysem lehet. A fiaddal szembeni szeretetlenségedet 

ugyan megváltoztattad, de itt is inkább elnyomtál magadban bizonyos gondo-

latokat, semmint feloldottad volna ezeket.  

Bizony, meg kell tanulnod helyesen szereti magadat! Ezt pedig csak 

akkor tudod elérni, ha valóban belátod, hogy Isten mérhetetlenül szeret té-

ged, és csak azt engedi meg, ami lelkileg javadat szolgálja. 

 Egy probléma - legyen az bármilyen súlyos - csak akkor nyer feloldást 

lelkileg bárkinél, ha értelemmel is alátámasztható okok alapján hálát is tud 

adni a tragikus eseményekért az illető. 

 Nekem, a te Jézusodnak is keményen, szinte vérrel verejtékezve, de el 

kellett jutnom arra a felismerésre, amelyet már az emmauszi tanítványoknak 

így fogalmazhattam meg: „Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiás-

nak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Tehát hálát tudtam adni a történekért. 

Sőt! Örömöm forrása lett! 

 Drága Gyermekem! Te is képes vagy erre, mivel Én benned élek! Én, 

Jézus, soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát az Én erőm a te erőd is. 

 Az Általam most felkínált terápia, mely által el kell jutnod oda, hogy 

még a bőrbetegségedért is szívből hálát tudj adni, bizony, kissé időigényes. 

De eredményes! 

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3604. 

Kérdező: BOLDOGTALAN VAGYOK 

 Akivel együtt élek, nagyon megkeseríti az életemet. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A te életedre szokták mondani, hogy csöbörből vödörbe estél. Az a há-

rom kötelék, amely jelenleg fogva tart, bizony ördögien pokollá tudja tenni 

az életedet. 

 Az egyik kötelék a gyermekeid. A másik kötelék az emberek szája (volt 

férjed és élettársa). A harmadik pedig az, akivel jelenleg élsz. 

 Én azért vettem fel a Jézus nevet, mert ennek jelentése: Isten, a Szaba-

dító! Csak ott tudok segíteni, ahol minden megkötözöttséget le akar vetni 

magáról valaki. Legalább a szándékban ezt kell hordania annak, aki Tőlem 

vár segítséget. Ha valaki feltételeket szab nekem abban, hogy hogyan és mi-

kor segítsek, akkor Én, Jézus, abban a lélekben tehetetlen vagyok! 
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 Az első köteléket úgy tudod felszámolni, ha tudomásul veszed, hogy 

gyermekeiddel csak úgy bánhatsz, ahogy az, akivel együtt élsz, kívánja. Ez 

természetes velejárója volt annak, hogy hozzá költöztél. 

 A másik kötelék az emberek szája. Ez egy olyan hiúsági dolog, amihez 

Én, Jézus, nem tudok hozzáférni. Amíg nagyobb békét élsz meg azáltal, hogy 

nem költözöl vissza, addig ezt kell tenned. Végeredményben két pokol kö-

zött kell választanod. Ez ismét természetes következménye előző döntéseid-

nek. Rossz alapra nem lehet jó házat építeni. Az már egyértelmű előtted, 

hogy jelenlegi társad nem jó alap. 

 Jó alap csak az lehet, aki Velem, Jézussal, akarja egyre jobban egye-

nesbe hozni az életét! Nem kevesebbről van szó, mint üdvösségedről, elkár-

hozásodról! Nem a halál után, hanem már itt a földi életben! Az üdvösség a 

szívbéke. A kárhozat pedig az, amikor valaki úgy gondolja, hogy majd más 

oldja meg az ő életét. 

 Drága Gyermekem! Már oly sokszor leírattam médiumommal ezt az 

igazságot: Veletek és értetek mindent, de nélkületek semmit! Vagy abszolút 

ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott! Abszolút EL-

SŐ annak az életében vagyok, aki életében nincs második! Sem gyermek, 

sem társ, sem emberi tekintetek! Abszolút ELSŐ annak az életében vagyok, 

aki engedi, hogy fenntartás nélkül irányítsam. Az engedi ezt meg, aki napon-

ta és komolyan foglalkozik Velem akár az Evangéliumaim alapján, akár  

HANG-könyvek alapján! 

 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy nem Rajtam, hanem minden rajtad 

fordul. Én, Jézus, mindent rendbe tudok hozni, ha valaki teljesen kiszolgál-

tatja magát Nekem. De csak ekkor! Nálam nélkül semmit sem tehettek. De 

Általam, Velem és Bennem mindenre képesek vagytok, ami a benső békéte-

ket, tehát boldogságotokat illeti! 

                     Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3605. 

Kérdező: NEM ÉREK RÁ IMÁDKOZNI 

 1. Boldog leszek-e valakivel? 

 2. Szeretnék feladatot kapni! 

 3. Nincs elég időm az imára. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tisztáznom kell előtted valamit. Soha senkivel nem leszel boldog. 

Mindig bárkivel boldog lehetsz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten té-

ged is úgy teremtett, hogy csak Ő képes téged boldogítani. Teremtmény te-
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remtményt boldogítani képtelen! De minden szellemi lény, tehát miden em-

ber is, bárki mellett boldog lehet, ha élő kapcsolata van az Istennel. Nem az a 

boldog, aki jól érzi magát, hanem az, aki a lelkiismerete szerint cselekszik. 

 2. Reggel párbeszédimában beszéld meg Velem, Jézussal, az elinduló 

napot. Este kérd számon magadtól a reggel megbeszélteket. Semmi szüksé-

ged arra, hogy még Én is külön feladatokat adjak. Van éppen elég feladatod, 

amit becsülettel el kell végezned! 

 3. Imádkozni annyit jelent, mint lelkedet az Istenhez emelni. A kötött 

ima nem az egyetlen. Sőt! Legtöbbször sokkal gyümölcsözőbb, ha saját sza-

vaiddal, gondolataiddal fordulsz Hozzám! 

                Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3606. 

Kérdező: LELKI FEJLŐDÉSEMET GÁTOLJA A TESTI ÁLLAPOTOM 

 1. Újjászülettem-e, amikor egy nagy élményt éltem át? 

 2. Elérhetem-e a Lélekkeresztséget? 

 3. Testi és lelki fejlődésem egészségügyi problémába ütközik. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te már akkor újjászülettél, amikor elfogadtál Engem, Jézust, és ezt a 

napot ünneppé emelted. Ezt élted át érzelmi síkon, amikor azt a bizonyos 

élményt átélted. 

 2. A Lélekkeresztséged útjába akadályt, rajtad kívül, senki és semmi 

nem tehet! Te komoly „ízelítőt” kaptál a Lélekkeresztségből is, amikor átél-

ted az általad leírt istenélményedet, amely érzelmi síkon is tudatta veled, 

hogy befogadtál Engem. 

 3. Nem a vágyaidhoz kapod Lelkem erejét, hanem a feladataid elvégzé-

séhez. A Földön meg kell tanulnotok, hogy - vágyaitok lerombolása nélkül - 

szívbékében éljétek meg, hogy csak az a feladatotok, amit e szívbékében ké-

pesek vagytok megvalósítani. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"   

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

3607. 

Kérdező: EGY SZENTÍRÁSI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

  Hogyan kell érteni azt, hogy a halottak temessék el halottaikat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, e szót „halott”, hol testi, hol lelki értelemben használtam. 
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 Általában mondható, hogy azok, akiknek nincs élő kapcsolatuk Velem, 

Jézussal, azok lelkileg halottak. Halottak annak befogadására, amit Én, Jé-

zus, felkínálok nekik. 

 Annak, aki földi értelemben meghalt, az itt maradt testével nyugodtan 

rendelkezhetnek azok is, akik lelkileg halottak! 

 Aki lélekben Hozzám tartozik, aki tanítványomnak tudta magát, akit 

olyan világos hívtam, hogy kövessen, mint a szóban forgó személyt, annak 

csak egyetlen dolog lehet fontos. Ez pedig az, hogy kövessen Engem (Máté 

8;21-22)! 

                             Megáldalak a 

 BENSŐ BÉKE LELKÉVEL, a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!" 

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

3608. 

Bucholcz Ferenc médium által válaszol Jézus: 

Kérdező: 

 Jézusom! Magyarázd meg nekünk e szavaidat: "Mert akinek van, an-

nak adni fognak, de akinek nincs, attól még azt is el fogják venni, amije lenni 

látszik." (Lukács 8;18) 

Jézus válasza: 

 "Drága Gyermekeim! 

 Mózesnek az Isten így mutatkozott be: „VAGYOK, AKI VAGYOK” 

(II. Mózes 3;14). S hogy ez konkrétan mit jelent, azt Én, Jézus, az evangéli-

umaimban már közel kétezer éve elmondtam (János 14;9-10). Tanítványaim-

nak pedig külön is felhívtam a figyelmét, hogy vigyázzanak arra, amit Tőlem 

hallanak (Márk 4;24). Ezt kérem ma is tőletek! 

 Mert aki rálát arra, hogy neki is része VAN abból, ami az Istennek sa-

játja, aki rálát arra, hogy a Mennyországot már a Földön meg tudja élni, az 

szabadnak és gazdagnak fogja tudni önmagát. 

 Szabadítónak jöttem közétek. Ugyanis az Általam, Jézus által képviselt 

látásmódon alapszik minden szeretni akaró szellemi lény élete, hatalma. Ez 

az élet VAN. Mert, 

a. belső meggyőződéssel bír annak a jónak a helyességéről, amit az Isten is 

akar - ezért értelmes -, és b. belülről kifelé irányuló törekvés, így mások által 

le nem győzhető, el nem vehető valóság. 

 

 Akiben tehát szeretet van, vagyis úgy akar boldog lenni, ahogy az Isten, 

az tapasztalni fogja, hogy az egész Mennyországot kapta meg e döntése által 
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(János 14;23)! Erre vonatkozik kijelentésemnek az a része, hogy akinek van, 

annak adni fognak. 

 De aki az Én tisztánlátást felkínáló szavaim ellenére - amelyeket evan-

géliumaimban mindenki megtalálhat - olyasmitől vár boldogító erőt, amelyet 

Atyám annak nem adott, nem azt fogja megélni, hogy tévedett, hanem azt, 

hogy az egész világ - Istennel az élen - összefogott ellene. Erre vonatkozik 

kijelentésemnek az a része, hogy akinek nincs, attól még azt is el fogják ven-

ni, amije lenni látszik. 

 

 Pedig csak arról van szó, hogy aki ezt éli meg, az ott keresi a boldog-

ságot, ahol szellemi teremtmény azt soha meg nem találhatja. 

 Ugyanis az önbecsapásnak, a menekülésnek azért széles az útja, mert 

egy jót sokféleképpen el lehet rontani. S mivel e széles út könnyű haladást 

kínál, ezért sokan járnak rajta. Ez az út nagyon alkalmas arra, hogy a rajta já-

rók mindig másokat hibáztassanak saját boldogtalanságukért. Inkább ezt te-

szik, csak ne kelljen szembesülniük azzal a ténnyel, hogy ez az út, ez a hoz-

záállás nem vezet sehová! 

 Csak a keskeny út vállalása ad szívbékét, és vezet a mennyek országá-

ba. Aki felelősséget vállal önmagáért, aki nem menekül döntéseinek követ-

kezményei elől, hanem tanulni akar azokból, csak az jár a fejlődés, a boldog-

ság útján. 

 

 Tudnotok kell, hogy a rossznak egyetlen forrása van: a jó elrontása! De 

Én, Jézus, segítek a rosszat jóvá tenni abban, aki belátja, hogy csak Nálam 

tud élete problémáira értelmet megnyugtató választ találni. 

 Tudnotok kell, hogy amikor Atyámmal létbe szerettünk benneteket, 

mindannyian abból a Jóból kaptatok, ami Istennek is sajátja. Ez azt jelenti, 

hogy a SZERETET önmagából teremtett benneteket SZERETETRE! Hogy e 

jóval, tehát önmagatokkal, mit kezdtek - elrontjátok, vagy sem -, az a ti sza-

badságotok körébe tartozik. De hogy mit érdemes kezdenetek boldogtalansá-

gotok terhével, önmagatokkal, azt Én, Jézus, mondtam el nektek. Ezzel kap-

csolatban fontos, hogy Máté 11;29-ben leírt szavaimat helyesen értsétek. 

 Az nevezhető szelídnek, aki nem alkalmaz másokkal szemben erősza-

kot. Alázatosnak pedig az mondható, aki az általa felismert jó megtételét úgy 

vállalja fel, hogy közben mindig nyitott marad a még jobb befogadására. 

 Tehát nem mások gondolkodását kell megváltoztatnotok - erre még Én, 

Jézus, sem vagyok képes -, hanem a saját gondolkodásotokat kell átalakíta-
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notok. Erre ti is mindig képesek vagytok! Ennek megtanulására kell töreked-

netek, életem példája alapján. 

 MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY TUDJÁTOK  

           CSELEKEDETEITEK ALAPJÁN IS  

ISTEN GYERMEKEINEK LÁTNI ÖNMAGATOKAT! 

******************************************************* 
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                                           T A R T A L O M 
szám 
3485. Előszó 

3486. Kérdező: 

1. Helyesen élem-e az életemet? 2. Gyermekeim, unokáim helyesen fejlőd-

nek a szeretetben? 3. Nagy családom, tehát édesanyám is, helyesen szeret? 

3487. Kérdező: 

1. Férjem valóban Illés, ker. János volt? 2. Valóban médium vagyok?  

3. Szeretném tudni, mint hoz a jövő! 

3488. Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI! 

1. Pszichotronikusként helyesen segítek másokon? 2. Gyermekem fog csa-

ládot alapítani? 

                        

3489. 

Kérdező: TÁRSAM MIÉRT OLYAN, AMILYEN? 

1. Hogyan tudnék pozitív lenni? 2. Karmikus adósságot kell törlesztenem? 

3. Mások vannak rossz hatással társamra? 

3490. Kérdező: NAGYOBB BIZTONSÁGBAN SZERETNÉK LENNI! 

1. Hogyan győzhetek az ellenség felett? 2. A gyermekek miért szenvednek 

annyit? 3. Lesz valaha jó társam? Furcsa dolgok vannak körülöttünk. 

3491. Kérdező: MEGOLDATLAN AZ ÉLETÜNK 

1. Szívbeteg gyermekünk miért olyan, amilyen? 2. Hogyan tudjuk életünket 

megfelelő pályára állítani? 

3. Bíztató gyógyulást, gyógyuló biztatást várunk. 

3492. Kérdező: JÉZUS MINDENKOR MEGBOCSÁT? 

1. Megbocsátott-e nekem Jézus?2. Mi a küldetésem? 3. Az őrangyalom 

szóljon hozzám! Jól imádkozom? 

3493. Kérdező: FOLYTASSAM TEOLÓGIAI TANULMÁNYAIMAT? 

Végezzem el a teológiát? Már két évet elvégeztem. 

3494. Kérdező: MIÉRT NEM EMLÉKSZEM ÁLMAIMRA? 

1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben? 2. Helyes úton ju-

tottam ki előző helyzetemből? 

3495. Kérdező: A BIBLIÁN KÍVÜL VAN MÁS SZENT KÖNYV? 

1. Mit tehetek beteg keresztanyámért? 2. Sikerül-e másik lakásba költöz-

nünk?  

3. Szentírásnak tekinthetők bizonyos könyvek a Biblián kívül? 

3496. Kérdező: KONTROLLÁLTATNI AKAROM MAGAM! 

1. Bizonyos sugallatokat kívánok kontrolláltatni. 2. A hónapok utolsó vasár-

napjairól kérek információt! 

3497. Kérdező: FÉRJEM, FIAM, ELŐTTEM MENNEK TÖNKRE 

Férjem iszákos, fiam szemem előtt teszi tönkre életét. 

3498. Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI! 

1. Pszichotronikusként helyesen segítek másokon? 2. Gyermekem fog csa-

ládot alapítani? 

3499. Kérdező: JÓ IRÁNYBAN AKAROK VÁLTOZNI! 

1. Miért nem kapok megfelelő szeretetet soha? 2. Mit kell tennem, hogy 

megváltozzon az életem? 
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3500. Kérdező: A HIT HOGYAN NÖVELHETŐ? 

1. Egy alapítványról kérdezem a HANG-ot. 2. Többször küldtél már üzene-

tet számomra. Jól érzem? 3. Hogyan tudnám fejleszteni a hitemet? 

5301. Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! 

1. Megélhetési problémám van. 2. Férjem, gyermekeim nagyon betegek lel-

kileg. 3. Nagy bennem a tanulási vágy. 

3502. Kérdező: FÜGGHETEK MÁSOKTÓL? 

 - Valakiből negatív erő áradt belém.  - Lehet, hogy valaki belém lépett? 

3503. Kérdező: JÉZUSSAL SZERETNÉK EGYÜTT ÉLNI! 

1. Van-e reményem, hogy megszólalsz bennem? 2. Tartogatsz-e még munkát 

számomra? 3. Nagy szükségem van Rád! 

3504. Kérdező: MI AZ, HOGY EGY LEHETEK VALAKIVEL? 

1. Hol rontottam el és hogyan javíthatom meg az életemet? 2. Betegségem 

félelemmel tölt el, a jövőt illetően. 3.Lehetek EGY azzal, akit szeretek? Ő 

máshoz tartozik. 

3505. Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

1 Egy álmom: szent Péter kulcsát láttam, de nem értem el. 2. Egy másik ál-

mom: Szűzanyát láttam áttetszően. 3. 'Izisz' létező lélek? 

3506. Kérdező: HÚGOM HALÁLOS BETEG. 

Húgom halálos beteg. 

3507. Kérdező: BOLDOG AKAOK LENNI! 

1. Megbocsát Isten, ha megbántuk bűneinket? 2. Nagy bűn az abortusz? 

3. Szeretnék a Földön boldog lenni! 

3508. Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL 

 1. Néha úgy érzem, „látásom” van. 2. A kísértőt láttam álmomban is. 

3509. 

 

Kérdező: JÓ IRÁNYBAN AKAROK VÁLTOZNI! 

1. Miért nem kapok megfelelő szeretetet soha? 2. Mit kell tennem, hogy 

megváltozzon az életem? 

3510. Kérdező: ISTEN SZERET ENGEM! 

1. Szeret engem az Isten? 2. Hogyan segítesz nekem, Uram? 3. Hogyan kell 

értenem Máté 7: 7-8-at? 

3511. Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST! 

1. Hogyan tudom megőrizni hitemet? 2. Bukdácsolásom ellenére is tanítvá-

nyod maradhatok? 3. Otthont találtál nálam, Uram? 

3512. Kérdező: JÉZUS SZEMPONJAI FONOSAK NEKEM! 

1. Közösségi problémám van. 2. Az emberek között, az ő szemükben „sen-

ki” vagyok. 3. Csak a családomra összpontosítsak? 

3513. Kérdező: GYÓGYÍTSAK? 

 1. Elvégeztem a REIKI tanfolyamokat és részesültem mindegyik beavatás-

ban. 2. Egy HANG hatására leálltam a gyógyításról. 3. Engem kérnek to-

vábbra is gyógyításra a betegek. 

3514. Kérdező: AZ ELLENSÉGSZERETETRŐL 

Az ellenségszeretetről kérek megnyugtató irányítást! 

3515. Kérdező: MIT  RONTOTTAM EL? 

1. Mivel rontottam el a leányok nevelését? 2. Jézus békét akar a családok-
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ban. 

3516. Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL? 

1. Elhunyt édesanyám szóljon hozzám. 2. Alkoholista apámon hogyan tud-

nék segíteni? 3. Nem vagyok férjnél. Gyermek után vágyom. 

3517. Kérdező: MENNYORSZÁGOT SZERETNÉK A FÖLDÖN! 

1. Szeretném, ha mindenkiben szeretet, béke lenne! 2. Szeretnék segíteni 

unokáim nevelésében! 

3. Jézusnak mi a véleménye rólam? 

3518. Kérdező: CSODÁRA VÁROK! 

1. Túl sokat várok családomtól? 2. Egy „Baráti Kör”-ről kérdezem a 

HANG-ot. 3. Labilis a lelkivilágom. 

3519. Kérdező: NEM HATÉKONY AZ IMÁM 

1. Hiába imádkoztam, férjem nem tért meg. 2. Senkim nincs, akire számít-

hatnék. 3. Félek, nem leszek ura cselekedeteimnek. 

3520. Kérdező: NEM LÁTOK MEGOLDÁST! 

1. Egy álmom, sok hiányérzettel, de a végén jól végződött. 2. Gyermekem 

nagyon öntörvényű. 

3. Hogyan kapjuk természetünket? 

3521. Kérdező: KIFOSZTOTTNAK ÉRZEM MAGAM 

  1. Adósságomat törlesztem férjemmel kapcsolatban? 2. Elindultam a he-

lyes úton? Sok szenvedés ér mostanában. 3. Értékes dolgokat vesztetem el 

az elmúlt időben. 

3522. Kérdező: FIAM MEGGYÓGYULÁSÁRÓL 

Meggyógyulhat-e fiúnk fizikai értelemben? Hogyan? 

3523. Kérdező: NAGY ÁLDOZATOT HOZTAM! 

1. Párommal szakításra került a sor. 2. Hogyan tudnék segíteni rajta? 3. El-

veszítettem benső békémet. 

3524. Kérdező: ÉTÉKEIMET HOGYAN HASZNÁLJAM? 

1. Mit jelentenek Jézussal kapcsolatos álmaim? 2. Mit kezdjek visszakapott 

földrészemmel? 

3. Szeretném rendezni életemet! 

3525. Kérdező: MIT TANÁCSOLSZ? 

Várjak arra, aki elhagyott? 

3526. Kérdező: A GYŐZTES OLDALÁN  AKAROK ÁLLNI! 

Hogyan tudom legyőzni az engem támadó erőket? 

3527. Kérdező: A DUÁL KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN 

1. A duál kérdéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 2. Te diktálod M. 

E. könyveit? 3. A homoszexualitásról kérek tanítást! 

3528. Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

Megerősítést kérek! 

3529. Kérdező: ZAVARBAN  VAGYOK! 

1. A 'Szent Lándzsát', s egyebeket jól tudom értelmezni? 2. Egyik ismerő-

söm valóban „hozzám tartozott” valamikor? 3. Lakótársam lehet az én lelki 

társam? 

3530. Kérdező: BÍZHATOM-E? 
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1. Van esélyem hibáim helyrehozására? 2. Egy jelentéktelennek tűnő aláírás 

a vesztünket okozta. 

3531. Kérdező: A GYÖKEREKET SZERETNÉM LÁTNI! 

1. Mi az, amit nem akarok meghallani? 2. Mit kell másképpen tennem? 

3532. Kérdező: A SUGALMAZÁSRÓL 

1. Minek a hatására jön létre a sugalmazás? 2. Nagyon meg kell tisztulni a 

sugalmazáshoz? 3. Miért nem tudom felvenni a kapcsolatot elhunytjaim-

mal?  

3533. Kérdező: NEM TUDOM, MIT KEZDJEK MAGAMMAL 

1. Kettősségemet hogyan tudnám megszüntetni? 2. Nem tudom magamat 

elgyőzni. Visszatérő bűnös vagyok. 3. Miért eredménytelen jó szándékú 

küzdelmem?  

3534. Kérdező: MIT TEGYEK? 

Mit kell tennem jelen élethelyzetemben? 

3535. Kérdező: LEHET JÉZUSSAL BESZÉLGETNI AUTOMATIKUS ÍRÁS-

SAL? 

1. Jézussal beszélgettem automatikus írás útján? 2. Igazat mond az „Áldás 

és átok”-ról szóló könyv? 

3. Mit kell tennem édesanyámért? 

3536. Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL? 

Hogyan tovább? 

3537. Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSRA TALÁLNI! 

Szeretném meghálálni Jézus jóságát! 

3538. Kérdező: MIÉRT SZENVEDEK MÁSOK MIATT? 

1. Miért sírok esténként, amikor Jézusra gondolok? 2. Miért fáj annyira az 

emberek hálátlansága Isten iránt? 3. Miért fáj, ha bántják a Földet? 

3539. Kérdező: MAGYARÁZATOT KÉREK! 

Hogyan kell érteni a Lukács 20:27-40-ig szóló részt?  

3540. Kérdező: LEHET EGYÜTT A SZERETET ÉS A SZIGORÚSÁG? 

1. Testi bajaimnak, melyek  a lelki gyökerei? 2. Egy beteg gyermekemmel 

nem vagyok elég türelmes. 

3. Hogyan lehetne égi bölcsességre tanítani a diákokat? 

3541. Kérdező: MINDENBEN ÉPÜLNI SZERETNÉK! 

1. Mit tehetek barátomért? 2. Rajongója vagyok a népzenének és a magyar 

kultúrának. 3. Az önkielégítésről mi a véleménye a Jóistennek? 

3542. Kérdező: MEDDIG VAN ÉRTELME A HŰSÉGNEK? 

1. Érdemes együtt maradnom férjemmel? 2. A családom véleményére min-

dig hallgassak? 

3543. Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL ÉS A JÖVŐMRŐL 

1. Szeretnék kapcsolatba kerülni egy elhunyttal! 2. Tiszta szándékkal sze-

retnék segíteni az embereknek! 

 3. Megélhetésem megnehezült. Változni fog ez? 

3544. Kérdező: HOGYAN TOVÁBB? 

Hogyan tovább a POZITÍV GONDOKODÓK előadásaival? 

3545. Kérdező. A HANGHOZ IRÁNYÍTOTT AZ ÚR 
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A HANG-hoz irányított engem az Úr. 

3546. Kérdező: JÉZUS SZÓLT HOZZÁM? 

1. Egy hang ezt mondta: „Se pia, se cigi!” Jézustól jött ez? 2. Betegségem 

karmikus, vagy el fog múlni? 

3. Szeretetet és hitet kérek! 

3547. Kérdező: KÖZEL VAN A HALÁLOM? 

Hamarosan meghalok? 

3548. Kérdező: MEGSZÁLLOTTNAK ÉRZEM GYAKRAN MAGAMAT 

1. Valami nagyon nem jó bennem. 2. A rángató mozgásoknak nem vagyok 

parancsolója. 3. Hogyan tudnék jól imádkozni? 

3549. Kérdező: MIÉRT VAGYUNK LANGYOSAK? 

Miért nem tudjuk Urunkat komolyabban venni? 

3550. Kérdező: HOGYAN TISZTUL A LELKIISMERET? 

Hogyan kell a lelkiismeretet ápolni? 

3551. Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ ÖNGYILKOS? 

Gyermekem öngyilkos lett. Üdvözülhet? Ki a hibás? 

3552. Kérdező: MEGCSALT A PÁROM 

Évekig nem tudtam párom hűtlenségéről. 

3553. Kérdező: ÚRVACSORÁZHAT EGY KATOLIKUS? 

Katolikus létemre vehetek-e úrvacsorát? 

3554. Kérdező: REGGELENKÉNT VALAKI FELÉBRESZT 

Ki ébresztett fel reggel, hogy elvégezzem az imámat? 

3555. Kérdező: A MENNYEK ORSZÁGÁRÓL 

1. Gyónhatunk-e mások helyett? 2. Együtt leszünk-e szeretteinkkel a 

Mennyországban? 3. A Mennyországban van-e betegség? 

3556. Kérdező: MIT KELL TENNEM AZ EMBEREKÉRT? 

1. Valaki szívének szeretetéről kérdezem a HANG-ot. 2. Szüleim elváltak. 

Hogyan segíthetek? 3. Mit kell tennem, mint 'fényforrásnak'? 

3557. Kérdező: VÁLJAK EL TÖRVÉNYESEN? 

1. Váljak el törvényesen alkoholista férjemtől? 2. Vállaljak nyilvános tanú-

ságtevést a médiában? 

3. Higgyek az álmaimban kapott indításnak? 

3558. Kérdező: HÁZASSÁGOM TÖNKREMENT 

1. Házasságom zátonyra futott. Mit tegyek? 2. Szeretnék egy jézusi közös-

séghez tartozni!  

3. Betegségemmel kapcsolatban kérek tanácsot! 

3559. Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ ISTEN? 

1. Miért nem segít Isten abban, hogy albérletbe költözzem? 2. Szeretném 

kérni Istent, hogy győzelemre vigyem csapatomat! 3. Felelünk álmainkért? 

3560. Kérdező: GYERMEK IS LEHET AZ ÖRDÖG ESZKÖZE? 

1. Mi lesz azzal, aki nem kerülhet be Isten országába? 2. A megkötözöttsé-

get lehet ellensúlyozni? 

3. Ha egy gyermek kihasználja születi, az az ördög műve? 

3561. Kérdező: JÉZUS NAGYON MEGHAT 

1. Ha Jézusra gondolok, sírnom kell. Miért? 2. Mária valóban FÁJDAL-
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MAS ANYA? 3. Jézus elveszi betegségeinket? 

3562. Kérdező: SOKAN BÁNTANAK 

1. Jó úton járok-e? 2. Naponta támadás ér, amely szinte fáj. 3. Családom 

tagjaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

3563. Kérdező: REINKARNÁCIÓ ÉS A DOGMÁK 

1. A reinkarnációval kapcsolatban mi a helyezet a dogmákkal? 2. A feltáma-

dással kapcsolatban probléma a reinkarnáció. 3. Az utolsó ítéletkor mi lesz 

az elkárhozottakkal? 

3564. Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL 

Volt két csodálatos álmom. 

3565. Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT 

Furcsa dolgok történtek velem. Miért? 

3566. Kérdező: SZERETNÉM BIZTOSÍTANI ÜDVÖSSÉGEMET! 

 Szeretnék egy olyan közösségbe kerülni, ahonnan ár csak a mennyek or-

szágába juthatok! 

3567. Kérdező: ISTENTŐL VAN BENNEM EGY NAGY KÖTŐDÉS? 

1. A férfi-nő kapcsolat életemben karmikus? 2. Van valaki, akit nehezen tu-

dok kitörölni életemből. 

3. Akivel jelenleg kapcsolatom van, az Istentől van? 

3568. Kérdező: ERŐSÖDNI SZERETNÉK! 

1. Mit kell tennem, hogy tiszta szívvel tudjak szeretni? 2. Hogyan tudnék 

megerősödni a hitben? 

3. A keresztelkedésről kérdezem a HANG-ot. 

3569. Kérdező: NEM BÍROK MAGAMMAL 

1. Undorodom társam hűtlenségétől. 2. Előző életeim botlásait  nem hozha-

tom helyre tudatosan? 

3. Gyenge vagyok. Miért? 

3570. Kérdező: REMÉNYKEDHETEK? 

1. Jó úton járok-e? . Lehet-e még gyermekem? 3. Karmikus gondjaimon tu-

dok-e változtatni? 

3571. Kérdező: SZERETEK ADNI! 

1. Egy természetgyógyász-társaságról kérdezem a HANG-ot. 2. Nagy 

adnivágyás él bennem! 

3. Házastársammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

3572. Kérdező: SZERETNÉK TÁRSA LENNI JÉZUSNAK! 

Szeretnék eszköze, munkatársa lenni Jézusnak! 

3573. Kérdező. ELHUNYT TESTVÉREMRŐL 

1. Elhunyt testvérem teljesítette földi feladatát? 2. Hibáztam-e én vele kap-

csolatban? 

3574. Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

1. Megkaphatom-e az újjászületést? 2.  Jézus nélkül gyenge vagyok! 3. Mi-

ben tudnék segíteni leányomnak? 

3575 Kérdező: ÁLMOKRÓL 

1. Gyermeked jól neveli-e gyermekeit? 2. Gyermekem miért látja mindig le-

fekvéskor nagyanyját? 
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3. Mi az értelme álmomnak, amelyben én is láttam anyámat? 

3576. Kérdező: ÜDVÖZÜLÖK? 

1. Szívedre fogsz ölelni engem is halálomkor? 2. Mennyire vagy velem 

megelégedve, Uram? 3. Az Én nevemet is beírtad a mennyekben? 

3577. Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM 

Családi életem rendezetlen, s rendezetlen a lelkem is. 

3578. Kérdező: ÁLMOKRÓL 

1. Törekszem átalakítani gondolkodásomat! 2. Gyógyító erő melegít át 

időnként. 3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot. 

3579. Kérdező: NEHÉZ ISTEN ÚTJÁN JÁRNI 

1. Isten útját a legnehezebbnek és legjobbnak tartom. 2. Túl nagy a büszke-

ségem. 3. Hasznosítani szeretném magamat! 

3580. Kérdező: LEHET TÚLZÁSBA VINNI AZ IMÁDSÁGOT? 

1. Lehet kóros az, ha sokat imádkozom? 2. Egyedül a hit tartja bennem az 

erőt. 

3581. Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot. 2. Egy álmom előtti hideg félelemről 

kérdezem a HANG-ot. 

3. Gyakran vagyok szeretetlen. 

3582. Kérdező: ISTEN SEGÍTSÉGRE SZORUL-E? 

1. Jézusom! Hogyan látod lelki fejlődésemet? 2. Hogyan látod leányom lel-

ki fejlődését? 3. Kell-e besegíteni Istennek? 

3583. Kérdező: SZÁMOMRA MINDEN KEZDÉS NEHÉZ 

1. Mi tart vissza attól, hogy munkámat elkezdjem? 2. Duálomról kérdezem 

a HANG-ot. 

3584. Kérdező: HELYES ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI! 

1. Hogyan juthatok helyes Isten- és önismeretre? 2. Mit tehetek kislányun-

kért? 

3585. Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK-E? 

1. Meggyógyulok-e betegségemből? 2. Büntetésként kaptam betegségemet? 

3. Valóban az a betegségem, aminek tudom? 

3586. Kérdező: CSAK A KÉRDÉSEMRE AKAROK VÁLASZT KAPNI! 

Miért kellene megvennem minden HANG-könyvet, mikor egy-két problé-

mámra kérem a választ? Gyógyszertárban sem veszek meg minden orvossá-

got! 

3587. Kérdező: HOGYAN GYÓGYULHATOK MEG? 

Betegségemre szedjem-e a gyógyszert? Vagy mást tegyek? 

3588. Kérdező: HOGYAN LEHETEK ÁLLHATATOS? 

1. Isten nem hagy el soha? 2. Hogyan lehetek állhatatos? 

3589. Kérdező: NEM TUDOM ÁTADNI MAGAMAT 

1. Nem tudom átadni magam egy katolikus mozgalomnak. 2. Segíthetek-e 

egy családi konfliktusban? 

3590. Kérdező: NAGYON HAT RÁM A SZENTSÉGI JÉZUS 

Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után. 

3591. Kérdező: ÁLOMRÓL, SZENTGYÓNÁSRÓL 
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1. Gyakran megálmodom a borzalmas jövőt. 2. A szentgyónásról kérdezem 

a HANG-ot. 

3592. Kérdező: IDEGILEG ÖRLŐDÖM! 

Állandóan szavakat hallok, amelyek idegileg felőrölnek! 

3593. Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK 

Kapcsolat-problémám van. 

3594. Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK 

Jelenem, jövőm, bizonytalan. 

3595. Kérdező: MIT TUDHATOK MEG ELŐZŐ ÉLETEMRŐL? 

1. Van olyan, hogy a lélek nem rendelkezik én-tudattal? 2. Tudhatok-e el-

hunyt apámról valamit? 

3. Jelen életem lelki fejlődése érdekében mit tudhatok meg  előző életem-

ből? 

3596. Kérdező: KÉREM ISTEN ÁLDÁSÁT! 

Áldásodat kérem, Uram, szerelmünkre! 

3597. Kérdező: MEDDIG TART A SZÜLŐI FELELŐSSÉG? 

1. Meddig tart a szülői gondviselés? 2. A családi béke ismer határokat? 

3598. Kérdező: MI A GYAKORLATI TEENDŐM? 

1. Mit kell tennem? Tudom, hogy a Földön élni kell! 

3599. Kérdező: FÁRADT ÉS BIZONYTALAN VAGYOK 

Fáradt vagyok! Bizonytalanságok is gyötörnek. 

3600. Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK JÓL A HITETLENEK KÖZÖTT? 

1. Valóban újjászülettem? 2. Nehéz hitetlenek, szeretetlenek között élnem! 

3601. Kérdező: MIKOR ÉS MILYEN LESZ A HALÁLOM ÓRÁJA? 

1. Mikor fogok meghalni? Most általános iskolás vagyok. 2. Miért nem tel-

jesíted kéréseimet? 

3. Mondj véleményt rólam! 

3602. Kérdező: A FOGYATÉKOSOKRÓL 

1. Isten akarta-e, hogy a reinkarnáció feledésbe menjen? 2. Fogyatékossága-

ink elviselése által adósságot törlesztünk? 3. Büntetés-e az erőszak követ-

keztében megfogant gyermek? 

3603. Kérdező: BŐRBETEGSÉGBEN SZENVEDEK 

Hogyan szabadulhatok meg bőrbetegségemtől? 

3604. Kérdező: BOLDOGTALAN VAGYOK 

Akivel együtt élek, nagyon megkeseríti az életemet. Mit tegyek? 

3605. Kérdező: NEM ÉREK RÁ IMÁDKOZNI 

1. Boldog leszek-e valakivel? 2. Szeretnék feladatot kapni! 3. Nincs elég 

időm az imára. 

3606. Kérdező: LELKI FEJLŐDÉSEMET GÁTOLJA A TESTI ÁLLAPOTOM 

1. Újjászülettem-e, amikor egy nagy élményt éltem át? 2. Elérhetem-e a Lé-

lekkeresztséget? 3. Testi és lelki fejlődésem egészségügyi problémába ütkö-

zik. 

3607. Kérdező: EGY SZENTÍRÁSI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Hogyan kell érteni azt, hogy a halottak temessék el halottaikat? 

3598. Bucholcz Ferenc médium által válaszol Jézus: 
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Kérdező: 

 Jézusom! Magyarázd meg nekünk e szavaidat: "Mert akinek van, an-

nak adni fognak, de akinek nincs, attól még azt is el fogják venni, amije 

lenni látszik." (Lukács 8;18) 

 

                                                

 

A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben, 

egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú. 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 

1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 

1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott 

és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon. 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 

1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-

ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után l991-ben engedélyt kap a Váci Me-

gyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori mun-

kát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jó-

indulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci 

Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további mű-

ködéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  gondo-

latait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza. 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea 

kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" ( HANG ) 

Működési engedélyét 1997 őszén a Váci Megyés-főpásztor a Váci Egyház-

megye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Budapesten él. 

 


