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3883.                                              ELŐSZÓ 

 

Egy nemrég elhunyt testvérünk közli sorsát 

„PÁRBESZÉDIMÁBAN” az itt maradt párjával 

 

Kedves Testvérem! Drága "Papa!" 

 

 Isten tündöklő világából küldöm üzenetemet. Egy olyan világból, ahol már 

nincs könny, fájdalom, ahol megnyugszik a lélek. Végtelen békességben, 

harmóniában, izzó, sistergő szeretetben élünk mi itt, a hazataláltak. A 

megnyugodtak, a mindent birtoklók. Bizony, amíg a Földön éltem, nyugtalan volt a 

szívem. Szükségszerűen nyugtalan. 

 Tudod "Papa", nekem olyan jó volt a halál! Olyan édes volt a halál angyalának 

csókja! Olyan sokat nyertem vele! A helyemre kerültem. Hazajöttem! Tudom, hogy 

sokszor arra gondoltál, hogy ennek fordítva kellett volna megtörténnie. Nekem 

kellett volna a Földön maradnom, és neked kellett volna hazatérned. 

 Én már ki és felhasználtam minden lehetőségemet. Az én eltávozásomnak eljött 

az ideje. De a tiédnek még nem. Hidd el, az Úr, a mi Pásztorunk, tudja mit csinál! 

Így én többet tudok neked segíteni. Biztosan érzed, érzitek szerető 

gondoskodásomat felétek. 

 A földi élet olyan rövid, mégis örök sorsunk dől el itt. Itt kell kimondanunk az 

„igent”. Hála az Úrnak, te már kimondtad! 

 Látom kínlódásaidat, dilemmáidat, de neked pont erre van szükséged. Végig 

kell küzdened a hátralévő kicsi életedet! Mindennap fel kell venned a keresztedet, 

és végig kell járnod a keresztutadat. Te sem úszhatod meg kevesebbel. Az Út ilyen! 

Mindig segítek neked, ha úgy érzed, hogy kevés az erőd. 

 Jézus Urunk ereje kiapadhatatlan. Az Ő ereje pedig a tiéd is! Tehát, ha megvan a 

kellő alázatod, kellő imád, akkor megvan a kellő erőd is. A szeretet ilyen! Inkább 

áldozat. Minél közelebb vagyunk a célhoz, annál inkább! 

 Neked minden eszköz a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy boldog légy! Én innen 

úgy látom, hogy az alázatodat kell csiszolnod, formálnod. Úgy látom, probléma 

számodra az, hogy reggel elindulj a keresztutadon. Sokszor úgy gondolod, másik 

úton szívesebben járnál. Hívogatnak téged a sehova sem vezető széles utak! 

 Tulajdonképpen te soha sehova sem mész, mert Jézus Urunk hordoz téged, visz 

téged - szerető szívén - oda, ahova menned kell! Engedd, hogy vigyen téged! 

 Drága Testvérem! Az a kicsi idő, amit még el kell töltened a földön, szinte szóra 

sem érdemes. Nagyon örülnél, ha látnád, hogy milyen rövid. Én látom, ezért 

mondom. Jézus Urunk tényleg ilyet készített övéinek! Nem is akármilyen helyet! A 
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ti nyelvetek nem is tudja érzékeltetni azt a boldogságot, örömöt, ami itt vár 

mindnyájunkra. 

 A Szent Szűz Medjugorjében adott egy kis ízelítőt ebből. Ott - a menny 

előszobájában - ráérezhettél Isten végtelenül boldogító világára, puha szeretetére, 

káprázatos dicsőségére, soha el nem múló szerelmére. Igen, itt soha, semmi nem 

múlik el, ami jó. Itt nem kell félni, hogy elveszítjük boldogságunkat. 

 Kedves Testvérem! Ide vár téged is Jó Urunk és Égi Édesanyánk is. És ide 

várlak én is. Én is, aki már "csak" testvéred vagyok. De ez a "csak" sokkal többet 

nyújt, ad majd neked, mint amit a földi élet valaha is adhatott, nyújthatott. 

Imádkozzunk egymásért! 

"Mama" 
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3884. 

Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK ISTENNEK TETSZŐK? 

 1. Az egyetemek nagy része marketing politikát folytat. 

 2. Hogyan lehet valaki Istennek tetsző ebben a mulandó értékekre hangolt 

világban? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amikor Én, Jézus, emberként jártam közöttetek, akkor így imádkoztam az 

Atyához: „Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd 

meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a 

világból való (Jn 17.15-16)”. 

 Így tehát bárhol a világban megtalálhatók azok a nehézségek, amelyeket 

leveledben említesz. A világból ki nem vonulhatsz, de a gonosztól mentes 

maradhatsz. 

 Van azonban három olyan terület, amelyeken különösen nehéz, sőt szinte 

lehetetlen becsületesnek maradni. E három terület: az üzlet, a politika és a vallások 

területe. E területeken szükségszerű mások portékáját ócsárolni, és a sajátot 

túlértékelni. Az üzleti területen legfeljebb a legalacsonyabb szinten, a bolti eladók 

szintjén lehet valaki becsületes. Politikai szinten legfeljebb szürke párttagként 

fogadják el azt, aki becsületes, hogy a számszerű statisztika ne csorbuljon. Vallási 

területen szintén ugyanez a helyzet.  

 Magadra vonatkoztatva a fenti gondolatokat, azt kell mondjam, hogy ne a 

menekülést válaszd, hanem a szembesülést. 

 2. E második kérdésedre magad is megadtad a választ leveledben. Kivétel 

nélkül minden ember számára egyetlen élethivatás, egyetlen életcél létezik: a 

szeretni tanítás! Minden más eszköz ennek érdekében!  

 Mivel minden szellemi teremtményben Isten boldogító módon jelen van, vagyis 

Én, Jézus, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned, ezért azok számára, akik 

hisznek Bennem, hitük mértéke szerint birtokában vannak boldogító, belső 

szabadságot biztosító erőmnek is. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3885. 

Kérdező: PAPOKRÓL 

 1. Nagyon érzékeny vagyok. Mi ennek az oka? 

 2. Férjem a keresztem. Gyakran mélybe zuhanok. 

 3. Isten szolgái a papok? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Érzékenységed és empatikus képességed szorosan összefüggnek. 
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Kétségtelen, hogy ehhez idegi fáradtság is járulhat. De a lényeg az, hogy egy olyan 

karmikus adottság ez benned, amely legalább annyi fájdalommal, mint amennyi 

örömmel jár. Ezt egyszerűen tudomásul kell venned, és meg kell tanulnod ezzel 

együtt élni. Ettől sem jobb, sem rosszabb nem lehetsz, mint bárki más. 

 2. Elsősorban mindenkinek az a keresztje, akivel együtt kell élnie. Ez 

természetes, mivel annak az árnyéka vetődik rád legélesebben, akivel 

legszorosabban összetartozol. De tudnod kell, hogy ő egyben tükör is számodra, 

amely segít téged abban, hogy tisztultabb önismeretre juss. Jobban fel tudod mérni 

általa, hogy hol tartasz a türelem, a megbocsátás, az önzetlen, az érdek nélküli 

szeretés területén.  

 Gyakran adj hálát férjedért! Ez olyan erőforrásokat nyit meg számodra, amelyek 

nagyot tudnak lendíteni lelki fejlődéseden. 

 3. A papok nem Isten szolgái! Szó sincs arról, hogy e téren általánosítani 

lehetne! Vannak közöttük olyanok is, akik Engem, Jézust, szolgálnak, de ezek 

nagyon kevesen vannak. A nem papok között aránytalanul többen vannak olyanok, 

aki Isten szolgáinak tarthatnák magukat, de ezt nem mondják magukról. 

Kétségtelen, hogy vannak a papok birtokában olyan eszközök, amelyek a szerepük, 

feladatuk felvállalására, hogy Isten szolgái lehessenek, szükségesek, de ettől 

egyáltalán nem különbek, mint bárki emberfia.  

 Jó, ha tudod: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való, és soha nem 

mondtam magamról azt, hogy pap vagyok. A Zsidó levél, amely papnak mutat be 

Engem, egészen más értelemben használja e szót, mint ahogy azt ti jelenleg 

használjátok (t.i., hogy fizetett párttitkár, aki elrendezi dolgaitokat Isten előtt). 

 Ne feledd! Engem, Jézust, is papok, főpapok ítéltek kereszthalálra (Jn. 19.12). 

Hidd el, akaratom ellenére tették ezt! 

 Minden hónap második vasárnapján {a következő szeptember 12-én (Budapest 

; Bethlen Gábor tér 2. Gyógypedagógiai Főiskola, a Keletitől gyalog kb. 5 perc)} 

d.u. 3 /15/ órakor misézik médiumom. E szentmise után van lehetőség 

beszélgetésre is. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3886. 

Kérdező: JÖVENDÖLÉSRŐL 

 1. Közel vagyunk Illés eljöveteléhez? 

 2. Nosztradámus l999 augusztusára jövendölte a világvégét. 

 3. Kaphatok üzenetet Gábor fiamtól? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Illés már eljött, de nem ismerték fel őt (Mt 17;12)! Velem, Jézussal, betelt az 

idő (Mk. 1;15), tehát elkezdődött a világvége! Amit Általam, Velem és Bennem 

Isten adott nektek, ennél többet a világ már nem kaphat. Úgy éljetek tehát, hogy 

világvégi korszakban éltek a Földön. 

 2. Az általad említett jövendőmondó beszélt a következő évezredben 

bekövetkezendő eseményekről is. Ha Én, Jézus, nem mondhattam meg nektek a 

világvég befejezésének pontos idejét, akkor ezt más sem mondhatja meg nektek. 

Nem, mert nem válna javatokra. 

 3. Azok, akik átlépték a földi élet tér-idő korlátait, csak külön engedéllyel 

érzékeltethetik magukat veletek. Ezt főleg álmotokban tehetik meg. 

 Higgy abban, hogy van őrangyalod! Kérd az ő segítségét, és bízd rá magadat az 

Én, a te Jézusod szerető szívére! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3887. 

Kérdező: MILYEN KARIZMÁT KAPHATOK? 

 1. József és Mária is menekült. Mikor kell nekem menekülnöm? 

 2. Milyen karizmákat kaphatok? 

 3. Kapcsolatban lehettem leányommal előző életünkben? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ha Isten akarata az, hogy menekülj, akkor olyan benső indítást kapsz, amely 

teljesen egyértelművé teszi előtted azt, amit tenned kell. 

 2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi 

tulajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli 

feladatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem 

kitüntetés! Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki 

karizmák után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki 

nyelveken tud imádkozni, az ezzel önmagát tudja építeni. Nagyon természetes, 

hogy e nélkül is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, 

de a nyelvek adománya egy többlet-eszközt jelent ehhez. 

 3. Igen. De ez nem indokolhatja az ő ellenséges magatartását. Előző életeitek 

magatartása a mindenkori jelenben azt a célt szolgálja, hogy jobban növekedjetek 

az áldozatos szeretetedben. A szeretetlenség soha, semmivel nem indokolható! A 

szeretetlenség mindig istentelen és embertelen magatartás. 

 Ez nem jelenti azt, hogy bárkinek is feladata lenne másokban ezt kijavítani. 

Csak erkölcsi önnevelés van! 

 Ha egy családban valaki már kezdettől fogva bántóan viselkedik, akkor ennek 

elviselésében, megértésében segíthet az a feltételezés, hogy előző életből hozott 
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terheltségről van szó. De más az, hogy valamit meg lehet érteni, és más az, hogy 

valamit lehet helyeselni. 

 Ha benned növekszik leányoddal szemben az empátia azáltal, hogy előző 

életetekben véled felfedezni az ő jelenlegi viselkedésének az okát, akkor ez jó. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!" 

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

3888. 

Kérdező: MEGHALT ÉDESANYÁM. MIÉRT? 

 Miért halt meg az anyukám? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kérdésedben szíved fájó kínját fogalmaztad meg. Éppen ezért nem a kérdésre, 

hanem fájdalmadra próbálok szavakat találni. 

 A halál angyalát általában gonosz angyalnak mondják azok, akik még 

kénytelenek tovább élni itt a Földön. Aki itt marad, az vesztesnek éli meg magát 

olyankor, amikor az, akivel a szeretet köti össze, érzékelhetően eltávozott a Földről. 

Igen, mert az érzékelhető világ ezt a megtapasztalást égeti bele azok tudatába, akik 

itt maradtak. 

 Bizonyos értelemben már egy ember születése is kegyetlen dolognak tűnik, ha 

mélyebben belegondoltok. Bármilyen erős is valakiben az önfenntartás ösztöne, 

mégsem tagadhatja le senki azt, hogy a földi élet sokkal inkább pokol, mint 

Mennyország. A bódultság sokkal jellemzőbb, mint a boldogság. Ennek ellenére is, 

mérhetetlen áldozatokat hoztok azért, hogy a mulandó életet, amelyről mindenki 

tudja, hogy mulandó, megpróbáljátok meghosszabbítani. 

 Aki meghal, az nagyon jól tudja, hogy a halál angyala is az Istennek jó angyala. 

Jól csak a szívével lát a halandó ember. A szív szeme pedig a HIT! 

 Nem valami rendkívüli hitről van szó. Ha elfogadjátok, hogy a boldogság, 

amely után mindannyian vágyakoztok, egy olyan hazataláltságot jelent, amely nem 

múlhat el soha, éppen ezért félelemmentes állapot, akkor megértitek azt, hogy 

akinek élete kapcsolatban van az Én életemmel, annak a halál nyereség: „Hiszen 

számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1;21)”. 

 Amikor Lázár sírjánál azt mondottam, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát 

sohasem (Jn 11;25), akkor pontosan arra hívtam fel figyelmeteket, hogy nemcsak 

van örök élet, hanem erre van mindenki teremtve, és nem a mulandóságra! Soha 

senkit nem boldogíthatja az, amiről eleve tudja, hogy elmúlik! 

 Hit nélkül ember nem létezik. Te sem létezel HIT nélkül! Higgy abban, hogy 

Általam, Velem és Bennem feltétlenül találkozni fogsz azzal, azokkal, akikkel a 

Földön az a szeretet kötött össze, amely erősebb, mint a halál! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
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ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3889. 

Kérdező: TELE VAGYOK FÉLELEMMEL 

 1. Miért hagytak el szüleim? 
 2. Mi van velük? 
 3. Tele vagyok félelemmel. Párom lehet az, akit most szeretek? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Úgy gondolod, hogy szüleid lelki világának ismerete enyhítené benned azt a 
fájdalmat, amely felébred benned, amikor reájuk gondolsz. Nem így van. Két okból 
sem! Az egyik az, hogy a szülők részéről nem található megfelelő indok arra, hogy 
gyermeküket elhagyják. A másik az, hogy még így is nehezen tudod leoldani 
magadat róluk, holott ezt minden felnőttnek meg kellene valósítania a szülőkkel 
kapcsolatban. Édesanyámnak, Máriának, aki különösen a te égi édesanyád is, 
komoly fájdalmat jelentett a Velem kapcsolatos vérkötelék felszámolása. 
 Bizonyos értelemben igaz, hogy a vérkötelék az egyike azon kötelékeknek, 
amely a legtöbb problémát okozza szinte mindenkinek a földi élete folyamán. 
 Amint mondottam, van égi édesanyád. Fordulj hozzá bátran és gyakran. 
 2. Földi szüleid, akiket azért vállaltál magad számára szülőknek, hogy az ő lelki 
problémáikra általad gyógyírt találjanak, nem fogadták el ezt a segítséget. Nagyobb 
nehézségekkel kell találkozniuk ahhoz, hogy az ő életük is rátaláljon az igazi útra. 
 3. Egy madár csak akkor tud szárnyalni, ha mindkét szárnyát használni tudja. 
Amíg erre nem képes, csak szorongás van benne. 
 Minden embernek, tehát neked is, ha boldog akarsz lenni, és nem akarsz a 
bódultak tömegével sodródni értelmetlen célok felé, ki kell fejlesztened lelked 
szárnyait. A HIT és az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott 
SZERETET az a két szárny, melynek használata feltétlenül meg tud szüntetni 
benned bármiféle félelmet! E mindkettő benned van, csak használnod kell. Egyik 
sem sült-galamb, amelyhez bárkinek csak ki kell tátania a száját. Ezekkel élni kell! 
 Téged boldogító párod semmiképpen sem lehet az, akit említesz. Még csak nem 
is segíthet abban, hogy Hozzám közelebb kerülj. Ennek az utóbbinak reménye csak 
akkor csillanhatna fel, ha ő maga megtenne mindent azért, hogy kapcsolatba 
kerüljön Velem. 
 Nagyon fontos lenne megértenetek, hogy csak azok tudják igazán és komolyan 
szeretni egymást, akik Bennem, Jézusban, vállalják a közös életüket. E nélkül 
mindketten olyan félszárnyú madarak, amelyek soha nem lesznek képesek 
kiegészíteni egymást. Két félszárnyú madár soha nem válhat egy kétszárnyú 
madárrá! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
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ÉLŐ HIT és SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3890. 

Kérdező: LEHET KAPCSOLATOM AZ ÉGI LÉNYEKKEL? 

 1. Hogyan lehet kapcsolatba kerülni az égi lényekkel? 

 2. A napfogyatkozással kapcsolatban érdeklődöm. 

 3. Telefonszámot kérek! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az égiekkel olyan könnyű kapcsolatba kerülni, hogy talán éppen ezért nem is 

hiszitek el, hogy ez így megtörténhet. Pedig ez az igazság! Egyszerűen el kell 

fogadnotok, hogy a szellemvilág állandóan átjár benneteket, s nektek, csakúgy, 

mint a rádió hullámaival kapcsolatban, rögzülnötök kell vagy Hozzám, Jézushoz, 

vagy bármelyik jó szellemhez, s máris az általatok rögzített személytől jön minden 

olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal. 

 Azt a kísértést, amely el akarja hitetni veletek, hogy az ilyen gondolatok tőletek 

jönnek, le kell győznötök azzal a hittel, amely tudatja veletek, vagy inkább így 

mondom, átélteti veletek azt az alázatot, hogy minden, ami épít, buzdít, vigasztal, a 

jó szellemek birodalmából származik. E nélkül az alapalázat nélkül nem tudok 

segíteni nektek úgy, ahogy szeretnék! 

 2. A napfogyatkozás valóban ÉGI JEL! Maga a Nap is az! Rá akar ébreszteni 

benneteket arra, hogy a világmindenségben egy csodálatos rendezői elv érvényesül. 

Azt pedig minden normális emberben a józan ész követeli és parancsolja, hogy el 

kell fogadnotok azt a megdönthetetlen igazságot, hogy rendezői elv nincs Rendező 

nélkül! Legalább idáig el kell jutnia azoknak, akik életükkel akarnak valami 

értelmes dolgot kezdeni, akik akarják, hogy Én, Jézus, valamit kezdjek életükkel. 

 3. Médiumom telefonszáma: (06-1)-337-61-78. Ez budapesti telefonszám. 

Levélcím: Dombi Ferenc; 2365. Inárcs; Pf. 13. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3891. 

Kérdező: GYAKRAN ÉS KÖNNYEN SÍROK 

 1. Milyen vagyok én? 

 2. Szeretnék megfelelő társat találni! 

 3. Miért sírok olyan könnyen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amint a HANG-könyvekben már annyiszor, most is azt kell válaszolnom e 

kérdésedre, hogy a reggeli és az esti imáid alapján tudok neked e kérdésre választ 

adni. Te is fejlődő lény vagy, és amit most mondanék, már nem felelne meg annak 
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az állapotodnak, amelyet akkor élsz át, amikor e választ megkapod. 

 2. Kétségtelen, hogy társas lényeknek vagytok teremtve. De az első gomb, 

amelyet jól kell begombolnotok, a Velem, Jézussal, való kapcsolatotok. Csak 

olyannal kösd össze mulandó, földi életedet, aki a Velem való élő kapcsolatot 

kiépítette magában. Ne hidd, hogy társas kapcsolatban bárki is boldoggá tehet! 

Soha senkit nem tehet boldoggá az, ami mulandó! Minden embernek van árnyéka, 

és bizony, ez az árnyék mindig arra vetődik, akivel az illető együtt él. Bizony, a 

Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A Föld nem 

Mennyország. Azok, akik Velem, Jézussal, igyekeznek élni életüket, mindig 

átélhetik azt a szívbékét, amit a világ sem meg nem adhat, sem el nem vehet az 

Enyéimtől! Ezt a halál sem tudja elvenni senkitől! 

 3. Az ideggyengeség, a kimerültség mellett a sírás olyan empátiát, mások 

lelkébe történő beleérzést jelent, amely legalább annyi fájdalommal, mint örömmel 

jár. Tehát, ha nem kimerültség miatt vagy túl érzékeny, akkor adj hálát a könnyek 

adományáért! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3892. 

Kérdező: SZEMÉLYES VÁLASZT KÉREK! 

 A HANG 7-dik kötet 586. / 10-dik kötet 840. és 809. válaszokkal kapcsolatban 

kérek személyes választ! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Hosszú, apró betűkkel írt öt oldalas leveledre nagyon tömören válaszolok. 

 Az általad jelzett HANG-könyvekben az általad jelzett számszerinti 

válaszokban mindent megtalálsz, amire szükséged van ahhoz, hogy a szeretetet 

mindenkor igazságban és az igazságot mindenkor szeretetben tudd képviselni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3893. 

Kérdező: SZERENCSÉTLEN VAGYOK 

 1. Miért nincs szerencsém, boldogságom a házasságomban? 

 2. Lesz egyszer saját lakásom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Eddigi életedet olyan alapokra építetted, amelyek nem biztosíthatják 

számodra álmaid, vágyaid megvalósulását. 

 A „szerencse”, amely alatt valószínűleg azt érted, hogy körülötted jól menjenek 

a dolgok, a „házasság”, amelyről azt gondolod, hogy egy ember boldogságának 

lényegéhez tartozik, ezek téves elképzelések. Isten sem a szerencsét, sem a 
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házasságot nem tartja senki boldogságának lényegéhez tartozónak. 

 A mennyek országa, tehát az, hogy nevetek be van írva a mennyben, ami a 

boldogságotoknak, lelketek örömének forrása kell hogy legyen, nem tartozik sem a 

szerencséhez, sem a házassághoz. 

 A külső körülmények, s elsősorban maga a házasság, nagyszerű lehetőségeket 

nyújt felétek arra, hogy egyrészt helyes önismeretre jussatok, másrészt arra, hogy 

felébredve ábrándjaitok bódulatából, Istent válasszátok, mint CÉLT, egyedüli 

boldogságotok forrásául. 

 Mindaddig, amíg valaki erre nem jön rá, amíg ezt nem igyekszik teljesen 

magáévá tenni, szó sem lehet senki számára sem szívbékéről, szó sem lehet 

boldogságról sem a Földön, sem a másvilágon! 

 Isten vagy abszolút Első valaki életében, vagyis nincs második, mert minden 

más személy, esemény, körülmény eszköz ehhez, vagy Isten nem is lehet jelen 

boldogító módon. 

 Megtérés nincs gondolkodás-átalakítás nélkül (Márk 1;15). Mennyek országa, 

tehát az Isten által számotokra felkínált boldogság pedig nincs újjászületés nélkül 

(János 3;3)! Ezeket lehet tudomásul nem venni, de nem lehet megváltoztatni! 

 2. Én, Jézus, rongyos istállóban születtem, keresztfán, kínok között haltam meg, 

s születésem és halálom közötti időben nem volt hely, ahol fejemet lehajthattam 

volna (Mt 8;20). Ugyanakkor elmondottam Máté 6;25-34-ben olvasható részt is. 

Ezt ajánlom neked is átelmélkedésre. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

ÉLŐ HIT és BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3894. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL 

 1. Egészségem helyre jön-e? 

 2. Egyedül vagy házasságban kell leélnem az életemet? 

 3. Nagyon szeretnék külföldön élni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindhárom kérdéseddel nem segítséget vársz Tőlem, Jézustól, hanem jóslást. 

Én nem jósoló, hanem boldogító Isten vagyok. 

 1. Halálra ítélten jöttetek a világra. Ez azt jelenti, hogy minden ember már eleve 

betegként indul el földi élete útján. Az önzésnek és a felelőtlenségnek betegségét, 

amely minden testi betegségnek legmélyebb lelki forrása, előbb-utóbb minden 

ember a testén is tapasztalni fogja. 

 Éppen ezért tudnod kell, hogy amit ti egészségnek neveztek, az nem jobb, mint 

az, amit betegségnek mondotok. Amit betegségnek neveztek, az nem rosszabb, 
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mint az, amit egészségnek mondotok. Nem, mert mindkét állapot arra való, hogy 

az önzetlenségre és a felelősség vállalásra szólítson, késztessen fel benneteket. 

 Legtöbb ember nem is gondol azzal, hogy az egészség az növeli a felelősséget, 

míg a betegség csökkenti azt. Arra sem szoktatok gondolni, hogy a betegség, amely 

könyörtelenül megkérdezi, és leleplezi azt, hogy mi lakik egy emberben, óriási 

lehetőséget jelent az őszinte bűnbánatra, megtérésre, tehát arra a szívbékére, ami a 

lényeg. 

 Testi egészséged tehát olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben 

növekedni fogsz az önzetlen szeretetben, s amilyen mértékben komolyan veszed 

azt, hogy csak azért felelsz, ami a feladatod, és a feladatod mindig az, amire képes 

vagy. 

 Tömören így fogalmazhatom meg a fentieket: Nem a testi betegséged 

gyógyulása által leszel boldog, hanem a boldoggá levésed által leszel testileg is 

egyre egészségesebb. 

 2. A házassággal és az egyedülléttel kapcsolatban is az a helyzet, mint a 

betegséggel és egészséggel. Mindkét állapotban lehet bárki boldog és boldogtalan 

egyaránt. 

 Aki akarja, az megtalálja annak módját, hogy ne éljen egyedül. Ez nem Istenen, 

hanem rajtatok múlik. Persze nem ez fogja boldogítani. Nem vagytok bábuk, 

akiket Isten a háttérből mozgat. Szabad lények vagytok. 

 3. Tőled függ, hogy hol akarsz élni. Az is tőled függ, hogy ahol élni akarsz, ott 

Velem és Értem, vagy Tőlem függetlenül akarod élni az életedet. Megismétlem azt, 

amit induláskor mondtam: nem jósoló, hanem boldogító Isten vagyok. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3895. 

Kérdező: MI LESZ VELEM? 

 1. Fóbiás betegségemből ki tudok-e gyógyulni? 

 2. Helyrejön-e a házasságom? 

 3. Fel fogom tudni nevelni gyermekemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A fóbiás betegségek annyira lelki eredetűek, hogy inkább mondhatók 

karmikus betegségeknek, mint szerzett bajnak. Még akkor is igaz ez, ha valami 

külső hatás következtében jelenik meg. Igen, mert magjában már jelen volt 

születésedkor. 

 Mivel karmikus betegségről van szó, ezért gyógyulása, gyógyítása nemcsak 

lehetséges, de szükséges is! A gyógyítás módja és a gyógyulás útja a következő: 

 Egyrészt vállalnod kell, mint adósságtörlesztést, előző életedben gyakran 
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kimutatott bizonyos félelmet keltő magatartásod miatt. Ha vállalod, akkor ezzel a 

döntéseddel már csökkennie kell a fóbiádnak. Másrészt erősítened kell hitedet. Ha 

komolyan veszed kapcsolatodat Istennel, ez a törekvésed nemcsak csökkenti, de 

meg is tudja szüntetni minden alaptalan félelmedet. Jobban kell hinned abban, 

hogy vannak Istentől melléd rendelt angyalok, akik képesek az értelmetlen félelmet 

megszüntetni benned. 

 2. Nem jön helyre, nem jöhet helyre egy elrontott házasság! Arról természetesen 

szó lehet, hogy benned, éppen az elrontott házasságod hatására úgy helyrejön a 

kapcsolatod Velem, a te Jézusoddal, hogy ennek következtében minden más 

probléma háttérbe szorul. Ez szükséges is volna! 

 3. Neked csak az a fontos, hogy önnevelésben, benső békéd megtalálásában és 

megőrzésében adj példát gyermekednek. Senki nem nevelhető sem boldogságra, 

sem boldogtalanságra. A lényeg mindig az önnevelésen van. A Biblia elmondása 

szerint az első emberpár igyekezett jól nevelni gyermekeit. Mégis az egyik (Káin) 

megölte a másikat (Ábelt) 

 Gyermeked, ha istenszerető, akkor minden a javára fog válni. Ha nem 

istenszerető, akkor semmi sem fog a javára válni. Te csak elmondhatod neki, hogy 

legyen istenszerető, de ilyenné te nem, csak ő tudja tenni magát. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3896. 

Kérdező: KUDARCOT VALLOTTAM 

 1. Fiam miatt elvesztettem a lakásomat. Lesz-e még lakásom? 

 2. Gyermekeim rossz anyának tartanak. Nem szeretnek. 

 3. Mi értelme volt életemnek? Kudarcot vallottam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te nem magadat, hanem fiadat okolod lakásod elvesztése miatt. Ez 

gyakorlatban azt jelenti, hogy nem te irányítottad őt, hanem ő irányított téged. Ha 

így van, akkor ennek nem ő, hanem te vagy az oka. 

 Anya és gyermek kapcsolatban nem az az egészséges, ha az anya a 

gyermekeiért él. Az sem, ha a gyermekek az anyjukért élnek. Az egészséges az, ha 

az anya Istenért él, és ezzel meg is tette azt, amit meg kellett tennie gyermekei előtt 

őérettük is. Amikor egy szülő leváltja Istent gyermekeivel, akkor abból csak bajok 

származhatnak. 

 Nem úgy van, hogy Istennek kell szolgálnia benneteket, hanem úgy, hogy 

nektek kell szolgálnotok Istent. Ezt akkor teszitek, ha személyek helyett 

feladatokban kezdtek gondolkodni. 

 Tehát neked sem arra kell gondolnod, hogy mit akar gyermeked, nem arra kell 
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ügyelned, hogy hogyan vélekedik rólad gyermeked, hanem arra, hogy mit akar itt 

és most veled az Isten, hogyan vélekedik rólad itt és most az Isten. Isten úgy 

vélekedik rólad, ahogyan azt lelkiismereted megmondja. Akiket nem a 

lelkiismeretük vezérel, hanem gyermekeik, unokáik, azok még a legjobb 

szándékuk mellett is boldogtalanok, mert nincs boldogító, élő kapcsolatuk Istennel. 

 Ha nem az lesz számodra a legfontosabb, hogy lesz vagy nem lesz lakásod, 

hanem az, hogy öröme vagy-e Istennek, akkor mindened meglesz, amire szükséged 

van. Igen, mert az Isten az ő gyermekei számára a körülményeiknek is az Istene! 

 2. Gyermekeid annak tartanak, aminek akarnak. Mivel neked nem hozzájuk kell 

igazodnod, hanem Hozzám, Jézushoz, ezért ha ők szeretetlenek, akkor ezért ők 

viszik vásárra a bőrüket. Ne arra törekedj hát, hogy gyermekeid, unokáid 

másképpen éljenek, ahogy élnek, hanem arra, hogy te igyekezz megtalálni Nálam, 

a te Jézusodnál azt a benső békét, amit sem gyermek, sem unoka, sem házastárs 

soha senkinek nem adhat, de el sem vehet. 

 E kijelentésem: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 

hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11;28)”, örökkön örökké igaz és szent! 

 3. Isten téged is Önmagára teremtett! Senki és soha másutt szívnyugalmat nem 

találhat, csak Istennél. Minden ember számára ez a természetes. Minden más 

próbálkozás természetellenes! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3897. 

Kérdező: NYUGDÍJAS VAGYOK 

 1. Hogyan tovább? 

 2. Nyugdíjasként hogyan éljek? 

 3. Őrangyalomról kérek információt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Különböző munkahelyeken a napi kezdéskor eligazítást kapnak a dolgozók. 

Ilyen ELIGAZÍTÁSI idő és hely az Isten akaratának megvalósítása területén a 

reggeli és esti imádság helye, ideje. Azért kapjátok „részleteiben” az időt, hogy így 

átlátszóvá tudjam tenni számotokra azt, amit feladatként felétek nyújtok. 

 Amint gondolatban, emlékeitekben magatokban hordozzátok a múltat, úgy 

gondolatban és tervezőképességetekben magatokban hordozzátok a jövőtöket is. 

Mivel azonban sem a múlt, sem a jövő a gyakorlatban nincs, bár az előbb említett 

okok miatt hat rátok, valóságként csak jelen van, ezért a hangsúlyt erre kell 

tennetek! Isten akaratának megvalósítása mindig JELENBEN történik! Ezért olyan 

fontos a reggeli és az esti ima. 
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 2. A Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat lényegét nem érinti az, hogy 

nyugdíjas vagy, vagy sem. Az viszont természetes, hogy nyugdíjas korban a reggeli 

imáidban kapott feladataid nem azonosak azokkal a feladatokkal, amelyek e kor 

előtti időre voltak jellemzők. 

 A SZERETNI TANÍTÁS minden korban és minden körülményben fő helyen 

kell hogy álljon! De az ehhez szükséges eszközök feltétlenül változnak helytől és 

kortól függően. Ezek meglátásához feltétlenül bőséges segítséget várhatsz a benned 

valóban élő Lelkemtől. 

 Jó, ha mindennap kéred a BÖLCSESSÉG LELKÉT! 

 3. Részedről elég annyit tudnod őrangyalodról, hogy nemcsak létezik, de a te 

számodra kapott feladattal létezik. Mindegy, hogy hogyan nevezed. Ha hozzá 

fordulsz, ő mindig tudja ezt. Ő akkor is segít, ha nem fordulsz hozzá, de többet és 

jobban tud segíteni, ha kéred őt erre. Ez azért van így, mert egyrészt ilyenkor 

nyitottabb vagy a szellemvilágból jövő értékek befogadására, másrészt pedig 

nyitottságod, tudatos szeretet-, alázat-megnyilvánulásod következtében az egész 

szellemvilág gazdagodik így általad is. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

EGÉSZSÉGES NYITOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

3898. 

Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK! 

 1. Irányítson engem az Úr! 

 2. Mit kell tennem fiam érdekében? 

 3. Betegségem karmikus-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden vágyam veled kapcsolatban az, hogy irányítani tudjalak! Csak akkor 

élhetsz át szívbékét, tehát csak akkor élheted és tanúsíthatod, hogy boldog vagy, ha 

irányíthatlak. 

 Döntő mindenképpen a lelkiismereted! De ez nem valami „szilárd” anyag 

benned, hanem egy képlékeny, alakítható mikrofon, amelyen Isten szól hozzád, 

ezért ezt neked naponta karban kell tartanod, sőt, finomítanod kell. 

 A lelkiismeret „karbantartásának” másik neve az imádság. A finomításának 

pedig a tanulás. Ima és tanulás! Ez az a sínpár, amelyen naponta eljuthat hozzád az 

Én, a te Jézusod irányítása! 

 2. Te a fiaddal kapcsolatban is csak a magad érdekében tehetsz bármit is. Te 

mindenkivel kapcsolatban csak magadért felelsz! Ez nem önzés, hanem 

ÖNSZERETET! Ez mindenkor csúcsérték (Szeresd felebarátodat, mint saját 

magadat Mt 22;39). 
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 Fiadra is áll: Ha ő istenszerető, akkor minden a javára válik Ha nem 

istenszerető, akkor az Isten sem tud mit kezdeni vele! Isten csak az övéi számára 

istene a körülményeknek is! 

 3. Betegséged karmikus eredetű. Erről viszont tudnod kell, hogyha hálát adsz 

érte, ha igyekszel megtanulni együtt élni e betegséggel, akkor feltétlenül csökken a 

súlya, sőt teljesen meg is szűnhet! 

 Általában minden szenvedéssel kapcsolatban igaz az, hogy Isten vagy csökkenti 

a keresztek súlyát, vagy növeli erejét azoknak, akik ilyen teherrel Hozzám 

fordulnak (Mt 11;28). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3899. 

Kérdező: HOGYAN VISELKEDJEM? 

 Férjem fia nem akar engem elfogadni. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azt Én, Jézus, nem tudom emberi szavakkal elmondani, hogy menyire szeretlek 

téged. Kis ízelítőt azért adtam ebből életemmel és kereszthalálommal neked. De ez 

a kijelentésem most, leveleddel kapcsolatban, semmit nem jelent másoknak. Ez 

neked kell hogy mindent jelentsen! 

 Férjed gyermeke ugyanúgy önálló lény, mint te. Ő azt fogadja be életébe és úgy, 

ahogy akarja. Döntéseiért ő felel! Minden döntésében ő viszi vásárra a bőrét.  

 Amíg te azt akarod, hogy benső békéd forrása az ő megváltozása legyen, addig 

Én, Jézus, sem tudok segíteni neked. Neked el kell jutnod arra a felismerésre, hogy 

boldogságod forrása nem az embereknél van, hanem Nálam, Jézusnál. 

Szenvedéseid forrása viszont az embereknél van. Amíg a Földön élsz, ezt 

tudomásul kell venned!  

 Egy biztos! Soha nem fogom megengedni, hogy erődön felüli kereszteket 

rakjanak rád a körülményeid mindaddig, amíg boldogságod forrását Bennem, 

Jézusban, aki benned élek, akarod megtalálni! (Másutt soha nem fogod!) Ez olyan 

biztos kell legyen benned, mint az, hogy kívüled Nap, Hold és csillagok vannak az 

égen! 

 Ne arra törekedj tehát, hogy kedvében járj férjed gyermekének, hanem arra, 

hogy Nekem, Jézusnak, járj kedvemben. Legyen téma számodra, hogy Én, Jézus, 

miért jöttem közétek, mit akarok benned is megélni, és kiket és miért neveztem 

boldogoknak. 

 A boldogságnak, tehát a szívbékének, feltétlenül a földi életben kell 

elkezdődnie. Ez viszont soha nem függhet mások magatartásától! Nem, mert az 

Isten országa bennetek van! Vagyis, ez látás kérdése! Magadban kell felfedezned 
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Engem, Jézust. 

 Ígéretem szent és igaz, amit mondottam János 14;23-ban. Ha ezt élő hittel 

elfogadod, akkor megoldottad életed minden problémáját. Ha nem hiszed, akkor 

megváltozhat az egész világ, akkor sem találhatod meg szíved békéjét, 

boldogságodat, nem élheted át a hazataláltság örömét! 

Újra mondom: Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3900. 

Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK! 

 1. Mostani kapcsolatomban kérek eligazítást! 

 2. Feladatom-e a családalapítás? 

 3. Nagyon szeretek egyedül lenni. Miért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szívesen adok számodra bármilyen szituációdban eligazítást. A lényeget, az 

IRÁNYT, meg tudom adni neked, de a kapcsolataid a lényeget, tehát a 

boldogságodat  illetően, nem Tőlem, Jézustól, hanem tőled függenek. 

 Eligazításom a következő: 

 Senki nem lehet fontosabb számodra, mint Én, Jézus! Ez azért van így, mert 

Isten minden szellemi lényt, tehát téged is, Önmagára, tehát a Velem, Jézussal, való 

élő kapcsolatra teremtett!  

 A Szentlélek csak azoknak a kapcsolatoknak a lelke, amelyekben mindkét 

félnek a legfontosabb az az Isten, aki Bennem, Jézusban, a te Jézusodban testesült 

meg! Ez a döntő! 

 Tehát, ha jelenlegi kapcsolatod mindkettőtök részéről ezt tartja legfontosabbnak, 

vagyis mindkettőtök belátja, hogy nem ti egymást, hanem egyedül Én, Jézus, 

tudlak boldogítani mindkettőtöket, akkor kapcsolatotok a Szentlélek műve. E 

nélkül csak azt tudom mondani, hogy veled vagyok, érted vagyok veled, ha 

Engem, Jézust, tartasz életed legfontosabb CÉLJÁNAK, ha a Velem való 

kapcsolatod elé semmiféle más kapcsolatot nem helyezel! 

 2. Ha Velem, Jézussal, élő kapcsolatod van, akkor tudni fogod, hogy a 

továbbiakban mi az, ami a legkedvesebb Nekem! Erre legjobban a reggeli 

imáidban tudok megfelelő irányítást adni!  

 A családalapítás sem cél, sem forrás nem lehet, csak következmény! Amint a 

házat sem az emeletnél szokták kezdeni építeni, úgy a földi ember élete sem 

indulhat el a következménnyel. Döntő az alap! Ezt pedig nem kell, sőt nem is lehet 

sok lehetőség közül kiválasztanotok. Az EGYETLEN és BIZTOS alap Én, Jézus, 

vagyok.  
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Ha így elfogadsz Engem, akkor biztos lehetsz abban, hogy örök boldogságod 

érdekében alapítasz családot, ha erre van szükséged, s nem fog számodra hiányozni 

az sem, ha másképpen fog történni, ha nem erre van szükséged. 

 3. Ha egyedülléted nagy részét nem fantáziálással töltöd, akkor óriási 

lehetőségeid nyílnak benső világod építésére, szépítésére. A benned boldogító 

módon lévő jelenlétem hatását, vagyis a Szentlélek irányítását a külső emberi 

kapcsolatok nagyon tudják zavarni, akadályozni. A magány szeretete nagyon tud 

segíteni téged abban, hogy egyre jobban befelé tudj kinyílni, egyre élőbb 

kapcsolatot tudj kiépíteni Velem, a te Jézusoddal (Máté: 6;6)! 

Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3901. 

Kérdező: LEHET A NEM KERESZTÉNY IS ISTENNEK TETSZŐ? 

 1. Ateista voltam. Hitre jutottam. 

 2. Elnyerheti-e tetszésedet az, aki nem kereszténynek született? 

HANG: "Drága Barátom! 

 1. Már születésed előtt vágyódtál arra, hogy újra szeress Engem, a te Istenedet! 

Igen. Te valóban megbántad azt, hogy nem Istenben, hanem magadban vélted 

boldogságod forrását megtalálni. Éppen a jó szándékod révén jutottál el oda, hogy 

végre Rám találj! 

 Mint tudod és belátod, hogy mindenki hisz valamiben. Azt is tudod, hogy a 

különböző vallások vezetői csalhatatlannak gondolják magukat. Ennek alapján 

kreálnak maguknak különböző vallásokat. A különböző vallások emberi 

készítmények. Mégpedig hatalmi alapon! Hierarchiára felépített alapon. Én, Jézus, 

hiába mondtam, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne adjatok egymásnak 

különböző rendfokozatot, főleg az Én nevemben ne! A katolikus egyházban 

ontológiailag, tehát az emberi lét gyökerét érintően más élőlénynek mondanak egy 

felszentelt papot, mint egy laikust. Ezt annak alapján teszik, mert a Szentlélek a 

REND lelke, és emiatt egy felszentelt papnak vannak olyan adottságai, amelyek a 

fel nem szenteltnek nincsenek. Bár ez igaz, de emiatt nincs joga senkinek az 

erkölcsi rendben, tehát az Én, a te Jézusod szemével nézve más embernek tekinteni 

egy felszentelt embert, mint mást. A felszentelés nem jelent mást, mint azt, hogy 

tudomására akarja adni a világnak a Szentlélek által biztosított RENDET! Csak 

Istentől kapott szerepében (amint egy nő a férfitől) különbözik egy fölszentelt pap a 

többi embertől, de erkölcsi rendfokozatban nem! Senki nem lesz jobb attól, hogy 

pap, püspök vagy pápa! Az erkölcsi rendben egyedül az Általam elmondott, nektek 

felajánlott és Részemről tőletek elvárt szeretet számít! 

 2. Az Én, a te Jézusod tetszését mindaz elnyerheti, vagyis nagyon tudok örülni 
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azoknak, akik tudnak örülni Nekem! A Velem való kapcsolatban soha nem Nekem, 

hanem nektek kell megváltoznotok, ha boldogok akartok lenni. Én, Jézus, az 

Atyával és a Szentlélekkel mindenkor árasztom rátok szeretetemet, amint ahogy a 

Nap és az eső jókra, rosszakra hullatja sugarát, harmatát. Ha tudod, hogy mit kell 

tenned, és meg tudod fogalmazni azt, hogy miért kell tenned azt, amit tenned kell, 

akkor tisztán és világosan látni fogod, hogy az Istennek tetszés lényegében nem 

Istenen, hanem rajtatok múlik, s erre mindig mindenkinek lehetőséget ad az Isten. 

Más kérdés az, hogy valaki akar vagy nem akar e lehetőséggel élni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3902. 

Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIMRŐL 

 1. Jó fordulatról számolhatok be. 

 2. Szervátültetés lehet felelősséget hordozó probléma? 

HANG: "Kedves Barátom!  

 1. Munkahely, baráti kör. Ezek a látszatra külső hatások óriási jellemalakító 

erővel rendelkeznek. Azért mondom, hogy „látszatra” külső hatások ezek, mert 

hatásuk olyan arányban tud érvényesülni, amilyen arányban „belül” azonosul 

ezekkel valaki. Itt is érvényes tehát az a megállapítás, hogy nem „kívül”, hanem 

„belül” van az akár pozitív, akár negatív irányú jellemalakító erőnek a forrása. A 

„külső”, mint grácia externa, eszköz arra, hogy a „belsőt”, a grácia internát, 

mozgásba hozza. Az erkölcsileg rossz körülményeket is lehet kegyelemnek 

nevezni, ha valaki nem tehet ezekről. Igen, mert ebben az esetben a rossztól való 

menekülésre késztetik azt, aki „belülről” a pozitív jellemfejlődésre vágyakozik 

(Lukács 24;26). 

 Mivel senki nem tudja, hogy mi lakik a másik embernek a lelke mélyén, ezért 

mindenkinek felelős feladata az, hogy mások felé pozitív körülmények lehetőségét 

igyekezzék biztosítani. Ez mindenkinek saját érdeke. E nélkül nem menthető fel 

senki a bűnrészesség vádja alól. 

 2. A gyógyításnak minden területén két szempont érvényesülését igyekeznek 

érvényesíteni azok, akik e területeken dolgoznak. Meghosszabbítani az önmagában 

mulandó földi életet, és megkönnyebbíteni, elviselhetőbbé tenni ennek az életnek 

terheit. 

 Mivel erkölcsi szempontból, tehát boldogság, a benső béke szempontjából, a 

rövid élet nem rosszabb, mint a hosszú élet, a hosszú élet nem jobb, mint a rövid 

élet, mivel a betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, 

mint a betegség, ezért azok, akik gyógyítással foglalkoznak, akkor járnak el 

helyesen, ha a hatáskörük keretein belül maradnak akkor is, ha az emberek 
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legnagyobb része a boldogságuk megszerzését, elérését várja is tőlük. Nem istenek 

a test gyógyítói! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3903. 

Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM 

 1. Fekete mágia hatása alatt vagyok. 
 2. Szenvedem a magányt. 
HANG: "Kedves Barátom! 
 1. A fekete mágia valóban meg tudja nehezíteni az enyéim életét, de ez a 
megnehezítés az örökkévalóságban jó gyümölcsök formájában jelenik meg. Igen, 
mert az Istent szeretőnek, te pedig valóban az vagy, a leglehetetlenebb helyzet, 
állapot is csodálatosan a javára válik! 
 Kétségtelen, hogy nem könnyű a jövővel vigasztalódni, de mégis igaz az, hogy 
csak a reményből élő lehet Istent szerető! Igen, mert a jövőbe vetett remény 
mindenkor erőforrás is a jelenben! 
 Bármennyire is képtelenségnek tűnik számodra, a fekete mágia fájdalmas 
hatásáért is meg kell tanulnod hálát adni, mert ha csak azért adtok hálát, amit jónak 
tapasztaltok meg, akkor még nem éltek abból a hitből, amit Én, Jézus, elvárok 
tőletek. 
 2. Az nem jelent megosztott szívet, ha valaki vállalja a közös életet egy olyan 
társsal, aki a saját szívét szintén Hozzám, Jézushoz, akarja jobban beirányítani. 
Azok, akik segíteni akarják egymást Hozzám, nem megosztott szívűek, hanem a 
Szentlelket, mint a kapcsolatok Lelkét, élik meg jóban, rosszban egyaránt! 
 Tehát imádkozz, hogy rátalálj egy ilyen társra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
******************************************************* 

3904. 

Kérdező: ÉLETEM ÉRTELMETLENNEK TŰNIK 

 1. Egész életem meddő harcnak tűnik. 
 2. Párkapcsolataimban a vallásos ember sem volt megbízható. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Először a diagnózis, utána a terápia. 
 1. Földi életed kezdete óta, illetve mióta eszed használatával rendelkezel, szinte 
állapotszerűen védekező a lelked mélyén az alapállásod. Egészen mélyen szinte 
várod, hogy mikor, hol és miképpen ér majd csalódás. Ennek következményét úgy 
hívjátok, hogy kihívod magad ellen a sorsot. E szubjektív alapállásodat nagyon 
kihasználják azok a szellemi ártó erők, amelyekkel tele van a Föld. Ezért éled meg 
azt, és nemcsak bebeszéled magadnak, hogy meddő harc, csupa csalódás a földi 
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életed. Ennek gyökerei még a mostani földi születésed előtti időre nyúlnak vissza. 
Karmikus sorsvonalad görcsei, gubancai rendre jelzik azt a szakadékot, amely a 
látható külsőd és a megélt belsőd között húzódik. Ez hát a diagnózis. Mi a 
megoldás? Mondom: 
 Egy passzív és egy aktív magatartás. Minden karmikus nehézség egy olyan 
„adósságtörlesztés”, amelynek felvállalása vagy csökkenti, vagy egészen meg is 
szünteti, teljesen le is oldja azokat a pszichés nehézségeket, amelyek az idegzetet 
terhelik. E tudatos felvállalás tehát a megoldás passzív oldala. 
 De aktív szellemi, lelki munkát is kell vállalnod ahhoz, hogy szíved békéjét, 
ami nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája, tehát a benső 
hazataláltság örömét megtaláld magadban. 
 Először is nem úgy van, hogy valamit valaki megtapasztal, aztán majd elhiszi, 
hanem fordítva. Először valóban el kell hinned, hogy Én, Jézus, a te Jézusod 
vagyok, és boldogító módon élek benned. Ezt sem Én, sem más helyetted megtenni 
nem tudja. A HIT növelhető! Úgy kell tenned, mintha hinnél! Ez úgy tűnik, mintha 
be kellene beszélned magadnak valamit. Ez így igaz is! Csakhogy itt egy olyan 
valóságot kell bebeszélned magadba, amelyet maga az Isten szavatol! 
 Ez az az első „gomb”, amelyet ha jól gombolt be valaki, akkor a többi már 
szinte automatikusan következik (Mk 4;27-28) Ez az az első lépés, amelyet ha 
megtett valaki, akkor már rálépett arra az ÚTRA, amellyel Én, Jézus, 
azonosítottam Magamat (Jn 14;6). A többi, tehát az a lényegi látás, amely épít, 
buzdít, vígasztal, ez mind-mind ebből nő ki. 
 Az Isten is időigényes! Tehát komolyan kell foglalkoznod Velem! Érted és veled 
mindent, de helyetted semmit! Ha komolyan törekszel arra, hogy problémáidra 
értelmet megnyugtató választ kapj, akkor ezt megkapod Tőlem. De ehhez 
vállalnod kell, hogy életedben ne csupán első, hanem ABSZOLÚT ELSŐ legyek. 
Ott vagyok abszolút első, ahol nincs második, vagyis Én mondom meg, hogy kinek 
és minek kell következnie (Mt 16;26). A gyakorlatban ennek felmérése a reggeli és 
az esti ima tartalma kell hogy legyen. Ezt legalább szándékvilágodban el kell 
fogadnod! Csak így tudok benned boldogító módon jelen lenni. Hidd el, minden 
belül dől el! Egyedül nem mész semmire, de Velem mindenre képes leszel, ami az 
előbb említett benső harmóniádat illeti. 
 2. Az eddigiek alapján magad is rájöhetsz arra, hogy a párválasztás is csupán 
eszköz. Minden személynek (gyermeknek is!), minden eseménynek eszköz jellege 
van. A CÉL a te benső békéd. Ez nem önzés, hanem egészséges önszeretet, amely 
CSÚCSÉRTÉK: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” (Mt 22;39) 
 Az okosság és az óvatosság az a két fontos eszköz, amely használata sok 
keserves csalódástól kíméli meg azt, aki e fegyverekkel él. 
 A mulandóság tudatosítása, a „mi ez az örökkévalósághoz képest?” 
kérdésfeltevés szemnyitogatása biztosítja számodra azt a jövőbe vetett reményt, 
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amely egyben erőforrás is a jelen jól felhasználása érdekében. 
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3905. 

Kérdező: JÓSLÁSRÓL 

 Jóslásról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nem is tudjátok, mennyit ártotok magatoknak azzal, ha jósokkal kapcsolatot 

vesztek fel. Pedig tudnotok kellene! 

 A személyre szóló jóslások alkalmat adnak különböző ártó szellemi erőknek 

arra, hogy benső nyugtalanságot indítsanak el bennetek, s emellett bűnrészessé is 

váltok, mert bár lelketek mélyén tudjátok, hogy az ilyesmi nem Tőlem, Jézustól, 

van, mégis belementek az ilyen játékba! 

 Nagyon kérlek, kérd őrangyalodat, hogy tisztítsa meg, mentse meg lelkedet a 

jósláskor kapott fertőzéstől, és ígérd meg, hogy soha többé nem jósoltatsz! 

 A földi élet mindenki számára lelki, szellemi veszélyeket rejt magában, s ezeket 

csak nagy önfegyelemmel, alázattal, okossággal és óvatossággal lehet mérsékelni. 

Úgy vagytok ezzel, mint a fizikai világban a környezetszennyezettséggel. Azok, 

akik nem törődnek vele, könnyebben és nagyobb betegségekbe esnek, mint azok, 

akik komolyan vigyáznak magukra. Az, hogy soha nem lehettek elég óvatosak, 

nem jelenti azt, hogy ne legyetek óvatosak annyira, amennyire erre képesek 

vagytok. Persze a lelki könnyelműségnek súlyosabbak a következményei, mint a 

testi higiénia be nem tartásának. 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL! 

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

3906. 

Kérdező: A VALLÁSOSSÁG ÖRDÖGÉRŐL 

 1. Jézus akar adni nevet gyermekünknek? 

 2. Hogyan ismerhető fel a vallásosság ördöge? 

 3. A HANG-könyvek terjesztése nem problémamentes. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Egy születendő gyermek elnevezését általában rátok bízom. Van azonban 

olyan eset is, amikor Én, Jézus, ajánlok egy nevet. Ebben az esetben érzékeltetni 

akarom, hogy már indulásban tudatosítsátok magatokban azt, hogy bizonyos 

keretek között a gyermek az Én irányításom alatt fog állni. 

 Ha az egyik szülő nyugodtabb lenne, ha ő adhatna gyermekének nevet, akkor 

sincs semmi probléma, mivel egy gyermeknek több nevet is lehet adni a 

keresztségben. Így mindkét név anyakönyvezhető! 
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 2. Amikor valaki bizonyos szertartást, vallási előírást az Általam elmondott és 

bemutatott (János 13;34) szeretet elé helyez, akkor a vallásosság ördögének 

hatalma alatt áll. Minden olyan magatartás, amely egy szertartást, vallási előírást 

akar rákényszeríteni valakire, az a vallásosság ördögének tudható be. Az ilyen 

magatartás Tőlem, Jézustól, teljesen idegen. 

 3. Az Általam, Jézus által, sugallt HANG-könyvek elfogadása senkire nézve 

sem kötelező. Egy magán-kinyilatkoztatás csak arra nézve kötelező, aki kapja. 

Mások számára ezt az elvet kell követni: Vizsgáljatok meg mindent! Ami nem 

ellenkezik az evangéliumaimban foglaltakkal, azt fogadjátok el akkor is, ha az 

evangéliumaimban csak magjában található. Én, Jézus, mindent átadtam nektek, de 

nem mindent fejtettem ki. Még sok mondanivalóm lett volna, de akkoriban még 

nem tudtátok volna mindazt feldolgozni magatokban. Ezért mondottam, hogy jobb 

nektek, ha elmegyek. A Szentlélek, akit küldök az Atyától (János 15;7), majd 

kibontja az idő tengelyén az Általam elmondott magocskákat. 

 Ne vedd hát zokon, ha a HANG-könyvekkel nem aratsz általános tetszést! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3907. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK! 

 Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat 

egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem. 

 Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked: 

 Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és 

közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség 

általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a mulandó életet részben 

meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni. 

 Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt 

gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A 

természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a 

természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett 

hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a 

betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen 

gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni 

veled. 

 A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az 

egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. 
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Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem 

rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik 

gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, 

akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő 

gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, 

hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, 

hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem 

embertársaiban! 

 A harmadik: Hatékonyan csak azokban tudok gyógyítani másokat, akik 

vállalják az Én életemet, mint UTAT, és hirdetik, hogy csak ez boldogíthat 

mindenkit! Egészségeset, beteget egyaránt. De erre csak az képes, aki ismeri azt az 

UTAT, amivel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! 

 Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem 

tanítanának! Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben 

más egyházak hibáiból igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális 

hitet követel meg híveitől. Én, Jézus, nem speciális, hanem azt az univerzális hitet 

kívántam és kívánom meg az idők végezetéig enyéimtől, amely szerint minden 

ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is elvárni, hogy 

embernek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy másokat is 

embernek nézzenek, függetlenül koruktól, nemüktől, fajuktól, helyzetüktől, testi-

lelki állapotuktól, erkölcsi magatartásuktól. Emiatt mondhattam, hogy nem lehet 

különb a tanítvány mesterénél, és ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. 

Mert bár ezt az általános hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, 

mindegyik - a lehetőségük szerint -  akadályozni igyekszik ennek az univerzális 

hitnek a terjesztését, terjedését. 

 Tehát, ha gyógyítani, tanítani, segíteni akarod az Én, a te Jézusod szándéka 

szerint az embereket, akkor tanulj meg Engem! 

 Van egy volt börtöntársad, akinek a segítségével ezt megteheted! 

 Mellékelek egy levelet, amely e téren eligazíthat. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3908. 

Kérdező: PROBLÉMA VAGYOK MÁSOKNAK 

 1. Gyakran okozok fájdalmat szeretteimnek. 

 2. Gondjaimból hogyan lábalhatnék ki? 

 3. Döntéseimhez szeretnék segítséget kapni! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ennek a jó szándéknak léte kizárólag 
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tőled függ. Mivel e szándék cselekedetekben nyilvánul meg, e cselekedetek 

következményei már nemcsak tőled függenek, hanem azoktól is, akiket e 

cselekedetek valamiképpen érintenek, ezért az ő hozzáállásuk már nem a te dolgod. 

Nem a következmény a döntő, hanem a forrás! A legnagyobb fájdalmakat, még 

anyámnak is, Én okoztam (Mk 3;30)! 

 2. Gondjaidból oly mértékben tudsz kilábalni, amilyen mértékben elhiszed, 

hogy van Gondviselőd (Mt 10;31.)! 

 3. Döntéseiddel járó felelősségedet nem tudom átvenni tőled. Ha ezt átvenném, 

akkor te megszűnnél földi ember lenni. Mivel tudod, hogy Én, Jézus, az 

irgalomnak, a megbocsátásnak vagyok az Istene, ezért arra kérlek, hogy tanulj meg 

megbocsátani önmagadnak. Nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer! 

 Ez nem jelenti azt, hogy nem kapsz mindenkor segítséget döntéseidhez, hanem 

azt jeleni, hogy nem dönthetek helyetted. Veled és érted mindent, de helyetted 

semmit. 

 A HIT, a szívnek szeme, olyan képesség, amely növelhető! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3909. 

Kérdező: EGYMÁSNAK VAGYUNK PROBLÉMÁI 

 1. Miért nem tudom elhagyni élettársamat? 

 2. Miért bántja őt az én hitem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel lelked mélyén még mindig jobban ragaszkodsz élettársadhoz, mint 

Hozzám, Jézushoz, ezért úgy gondolod, hogy akkor oldódna meg életed, ha 

társadat elhagynád. Nem így van! 

 Neked, függetlenül attól, hogy társadnak tetszik vagy nem tetszik, ragaszkodnod 

kell Hozzám, a te Jézusodhoz. Ennek kétféle következménye lehet: Vagy elhagy 

téged, vagy megtér. De egyiket sem te döntheted el! Mindkettő tőle függ. Neked 

csak az a feladatod, hogy hű maradj Hozzám! 

 2. Tőle kell megkérdezned, hogy miért bántja őt a te ragaszkodásod Hozzám. 

Ha ő erre olyat mond, ami valami benned lévő szeretetlenségre mutat, akkor 

köszönd meg neki, és javíts magadon. De ha nem mondhat ilyet, akkor tudnod kell, 

hogy ilyenkor Én, Jézus, szenvedek benned, és ezt nyugodtan veheted 

kitüntetésnek is. Igen, mert a földi ember számára az egyik legnagyobb kitüntetés 

az, ha nemcsak örömömet, de szenvedéseimet is megosztom az illetővel! 

Megáldalak a HOZZÁM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3910. 

Kérdező: MAGAMRÓL, MÁSOKRÓL 

 1. Írjak-e verseket? 

 2. Egy amerikai gyógyítóról kérdezem: Te küldted őt? 

 3. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden olyan képesség, amely építi a lelket, azért van, hogy használják. Ha 

téged az épít, hogy verset írsz, akkor ezt kell tenned. De a döntő mindenkor a 

szeretetben való növekedés! A versírás és minden más csak eszköz lehet arra, hogy 

másoknak, főleg azoknak, akikkel együtt élsz, segíts a szeretetben való  

növekedésben. 

 2. Teljesen mindegy, hogy ki honnan való! Ha valaki által bárki közelebb 

kerülhet Hozzám, Jézushoz, vagyis ahhoz a szolgáló szeretethez, amelyet Én, 

Jézus, elmondtam, bemutattam és felkínáltam nektek, akkor Isten áldásával 

találkoztok. 

 A test gyógyítása soha nem tartozott a lényeghez! A lényeghez mindig a szeretet 

növekedése tartozott! Szeretni, nem szeretni, mindkettőt lehet betegen, 

egészségesen egyaránt. Egyikről sem lehet azt mondani, hogy jobban 

felhasználható a szeretésre, mint a másik. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ezt 

betegen, egészségesen egyaránt meg lehet élni! 

 3. Minél tisztábban képviseli valaki az általános hitet, tehát azt, amely szerint 

mindenkinek joga van önmagát embernek hinni, és joga van ahhoz, hogy őt más is 

emberként kezelje, s mindenkinek kötelessége, hogy higgyen abban, a másik is 

ember, másokat embernek kezeljen még akkor is, ha az illető embertelen életet él, 

annál közelebb van Hozzám, Jézushoz.  

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3911. 

Kérdező: SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI! 

 1. Nagyon félrehúzódó vagyok. 

 2. Nem tartják normálisnak, ha Rólad beszélek. 

 3. Hogyan tudok helyesen szeretni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te olyan alkatot hoztál magaddal a Földre, amelyben inkább befelé, mint 

kifelé irányul tekinteted. Ennek előnye az, hogy átlagnál mélyebben éled át az 

emberek szenvedését, problémáit, gondjait, és azt, hogy nem tudsz segíteni rajtuk 

úgy, ahogy szeretnél. Hátránya az, hogy az átlagnál sötétebben látod magad körül a 

világot. 
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 Hozzá kell szoktatnod magadat ahhoz, hogy nem az az érdekes, milyen vagy, 

hanem az, hogy az Enyém vagy! 

 2. Gyakran már azzal sokat segíthetsz másoknak, ha végighallgatod őket. 

Másokon segíteni csak akkor lehet eredményesen, ha erre felkérnek. Ilyenkor, ha 

sokat foglalkozol Velem, feltétlenül fogsz tudni olyan tanácsot adni, amely 

embertársaidat építi, buzdítja, vigasztalja. Igen, mert Én, Jézus, neked is ilyen 

tanácsokat szoktam adni! 

 3. Helyesen akkor tudsz másokat szeretni, ha magadat is szereted. Magadat 

pedig akkor szereted helyesen, ha Engem törekszel helyesen szeretni. Engem pedig 

akkor szeretsz helyesen, ha igyekszel feladatokban gondolkodni. Ha reggel Velem 

és Értem indulsz útnak, és este megköszönöd, hogy az elmúlt napot együtt 

tölthettük. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3912. 

Kérdező: HOL TARTOK MOST? 

 1. Romlik a látásom. Mit látok rosszul? 

 2. Miben kell megváltoznom? 

 3. Hol tartok most? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Kivétel nélkül mindenki bizonyos értelemben rosszul lát. Mivel itt a Földön 

mindannyian tükör által homályban láttok, ezért a testi szem romlásának orvoslása 

csupán csökkenthető, de meg nem szüntethető! Ez azt jelenti, hogy a szellemi 

tisztánlátásra való törekvés önmagában nem elég. Különböző gyógyászati 

eszközöket is igénybe kell vennie annak, aki azt tapasztalja, hogy romlik a látása. 

Bizonyos értelemben vakon is lehet jól látni! 

 2-3. E két kérdésedre azonos tanácsot tudok adni. 

 A reggeli és az esti imáidban kell átgondolnod Velem, a te Jézusoddal azt, hogy 

mit és hogyan kell tenned. Este pedig visszagondolva az elmúlt napodra, próbáld 

leosztályozni magadat e téren: azt tetted-e, amit reggel megbeszéltünk, és úgy 

tetted-e, hogy szíved békéjét meg tudtad őrizni? 

 Azért nem tudok válaszolni világosan és egyértelműen arra, hogy hol tartasz, 

mert földi életed lehetőségei naponta változnak, s ezeknek felhasználása szabad 

döntéseid körébe taroznak. Ezért csak a rendszeres reggeli és esti imáidban tudom 

érzékeltetni veled a lelkiismereteden keresztül, hogy hol tartasz. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************* 
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3913. 

Kérdező: CSOPORTUNKRÓL 

 1. Csoportunk céljáról, fejlődéséről kérdezem a HANG-ot. 

 2. Valaki látomásban egy új templomot látott. Jelent ez valamit? 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 1. Az a megjelenési formám, amely szerint ott vagyok, ahol nevemben 

összejöttök, SZENT és IGAZ! 

 Ezt szoktátok egyháznak nevezni. Sajnos, e megjelenési formámat bizonyos 

hatalmi körök kisajátították maguknak, s bevezették az Általam soha nem 

hangoztatott engedelmesség fogalmát. Ennek alapján vannak közöttetek olyanok, 

akik parancsolnak, és vannak olyanok, akiknek nem gondolkodniuk, hanem 

engedelmeskedniük kell. Pedig az ilyen életforma a kaszárnyák, az embert 

gyilkolni tanítás világa, amelytől Én, Jézus, teljesen elhatároltam, és mindenkor el 

is fogom határolni magamat! 

 Számotokra Én, mint Egyház, Egyház, mint Én, ott vagyok, ahol azért jöttök 

össze az Én nevemben, mert Lelkem irányítása alatt az Általam elmondott és 

bemutatott tanítást és életformát akarjátok tanulni. Vagyis abban az általános 

HITBEN akartok egyre jobban elmélyülni, amely abban erősít benneteket, hogy 

olyan emberek vagytok, akiknek joguk van másoktól elvárni, hogy embernek 

nézzenek benneteket, és kötelességetek, hogy másokat, függetlenül attól, hogy kik 

és milyenek, embernek kell néznetek. SZERETETBEN pedig arra kell tennetek a 

hangsúlyt, hogy soha ne akarjatok ártani senkinek, mindig törekedjetek 

megbocsátani mindenkinek, és akarjatok segíteni minden rászorulón, 

lehetőségeitek szerint. Vagyis, akarjatok Engem, mit UTAT, vállalni (Jn 14;6). Az 

ilyen HIT és az ilyen SZERETET az a két szárny, amely nemcsak a mennyek 

országába juttat benneteket, de már itt és most, a földi életben is, e szárnyak 

segítségével tudjátok megtalálni az Általam elgondolt helyeteket a világban. 

 2. Aki olyan magán-kinyilatkoztatást kap, amelyről kérdezel, senkit nem kérhet 

fel arra, hogy higgyen neki. Azért nem, mert az evangéliumaim alapján legfeljebb 

csak azt építi, buzdítja és vigasztalja, aki kapta. Én, Jézus, az Én Titokzatos Testem 

felépítésére szólítlak fel benneteket, s ennek nem szervezeti, hanem erkölcsi alapja 

van. Az előző pontban említett HIT és SZERETET olyan benső szabadságot 

biztosít, amely által bármikor, bárki élő kapcsolatba lehet, sőt kell is hogy legyen 

Velem. 

 Ti egymásnak testvérei vagytok, és a bennetek működő Lelkem által kell 

megcéloznotok az Általam új parancsnak (Jn 13;34) mondott szeretni tanítást, mint 

állapotszerű feladatot. Ennek mindenkori ideje a JELEN. A többit bízzátok Rám! 

Megáldalak benneteket a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 
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******************************************************** 

3914. 

Kérdező: MIÉRT SZÜLETTEM? 

 1. Miért terrorizálhatják az embert saját szülei!? 

 2. Hogyan lehet jól élni? 

 3. Miért is jöttem e világra? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Legtöbb szülő úgy gondolja, hogy gyermeke akkor lesz boldog, ha engedi, 

hogy helyette szülei gondolkodjanak, döntsenek. Van ebben némi igazság, de csak 

addig, amíg valaki a szüleiből él. De addig is csak némi igazságról lehet beszélni. 

Igen, mert minden Földre született ember elsősorban Isten gyermeke, és csak Isten 

megbízásából és joggal, csak Isten szándéka szerint nevelhetik gyermekeiket. A 

szülő részéről minden más szándék visszaélés! 

 Te, mint mindenki, azért születtél a Földre, hogy újjászüless lélekben a saját 

testedben (János 3;3). Tehát részben halálra, részben, és ez a lényeg, örök 

boldogságra születtél. Isten benned és minden szellemi teremtményében boldogító 

módon jelen van. Ez azt jelenti, hogy mindenki képes arra, hogy olyan 

gondolatokkal foglalkozzék, amelyek építik, buzdítják és vigasztalják őt. Mivel 

általában nem ezt teszitek, azért mondottam nyilvános működésem kezdetén, hogy 

alakítsátok át gondolkodásotokat, térjetek meg (Márk 1;15)! Talán segít az is, ha 

tudod, hogy adósságtörlesztésre is jöttél e világra. Vagyis, volt olyan életed, 

amelyben másokat terrorizáltál, s most törlesztened kell. Fontos viszont tudnod, 

hogy Én, a te Jézusod, soha nem engedem meg, hogy erődön felüli gondjaid 

legyenek. Amíg hiszel Bennem, addig nyugodt lehetsz: vagy csökkentem 

gondodat, vagy növelem erődet! 

 2. Az az ember él jól, aki szívében békét hordoz. Soha nem függhet másoktól 

senkinek a szívbékéje, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság! Boldoggá, 

boldogtalanná mindenki csak önmagát teheti. Ezért döntő a gondolkodás-

átalakítás! Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan. 

Tehát nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé! 

 3. A világra azért jöttél, hogy felismerj Engem, Jézust, a szenvedő, rászoruló 

emberekben. A világra azért jöttél, hogy Engem felismerve vállald annak a szolgáló 

szeretetnek a megélését, amelyre képes vagy. A világra azért jöttél, hogy 

boldogságod forrását ne másban, hanem Bennem, aki benned élek, fedezd fel! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

3915. 

Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL 
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 1. Mi a második halál (Jel. 2;11)? 

 2. Mit jelent egy fehér kő és új név. Ki a hajnalcsillag? 

  (Jel 17;17/ Jel 2;26-29) Mit jelentenek e szimbólumok? 

 3. Egy személyről kérek véleményt, aki emberfölöttinek mondja magát! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Először is a Jelenések könyve nem szimbólumokban elmondott történelem- 

könyv. Azok, akik ennek fogják fel, nem megtérni akarnak, hanem saját igazukat 

vélik felismerni a képek mögött. 

 A Jelenések könyve az idők végezetéig alkalmas arra, hogy ki-ki saját lelki 

fejlődésének történetét olvassa ki e könyvben található szimbólumok alapján. 

Minden szimbólum olyan, mint egy kerítés, amely érzékeltetni akar valamit abból, 

hogy mi van a kerítés mögött. 

 A második halál egy olyan elfordulás az Istentől, amelytől megmenekül az, aki 

Általam, Velem és Bennem, Jézusban, akar élni. 

 2. A fehér szín a szivárvány minden színét magában hordja. A kő olyan 

szilárdságot jelent, amely a hűséget szimbolizálja. A név pedig azt az egyediséget, 

egyszeriséget akarja érzékeltetni, hogy Isten téged nem úgy szeret, mint mindenkit, 

hanem úgy, mint senkit a világon. Ezért van olyan „neved”, amely egyedül és 

kizárólag a tiéd. 

 A hajnalcsillag nem más, mint a FÉNYT hirdető apostoli küldetés. (Mt 28;19) 

 3. Két alapigazságot kell összekapcsolni. Az egyik: értelmet kaptatok Istentől. A 

másik: Bennem, Jézusban, az az Isten jelent meg, aki elmondtam és megmutattam, 

hogyan kell igazi emberré válnotok. 

 Ha e két alapigazságra építesz, akkor mondhat bárki bármit önmagáról, téged le 

nem téríthet arról az ÚTRÓL, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat (Jn 

14;6). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3916. 

Kérdező: LEHETEK MÉG BOLDOG? 

 Boldog lehetek-e valaha eltűnt társammal? 

HANG: Nem! Két okon sem lehetsz boldog az említett emberrel. Az egyik ok az, 

hogy ember embert képtelen boldogítani. Azért képtelen, mert szellemi 

teremtménynél természetellenes vágy, állapot az, ha valaki egy másik szellemi 

teremtménytől várja boldogságát. Azért van ez így, mert minden szellemi 

teremtmény, tehát minden ember boldogságának az egyedüli forrása maga a 

legnagyobb JÓ, az Isten! Ha a boldogság alatt azt érted, hogy jól érzed magadat, 
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akkor tudnod kell, hogy ez az érzés, mint a hegyek-völgyek, váltogatják egymást. 

Az érzelmek nem konzerválhatók! 

  A másik ok, ami miatt még érzelmi síkon is nagyobb lenne a kereszted, 

szenvedésed, mint az örömöd, az illető kiszámíthatatlan magatartása. Az ilyen 

ember, hacsak teljesen meg nem tér, még a kötélidegzetűeket is előbb-utóbb 

kikészíti! 

 Csak akkor mondható egy kapcsolat szeretetkapcsolatnak, ha a Szentlélek e 

kapcsolat lelke. Ennek pedig az a jele, hogy mindketten azért élnek, hogy a Földön 

egymást a végső CÉLHOZ, az örök BOLDOGSÁGHOZ, az Istenhez segítsék 

közelebb. 

 Emberi kapcsolatok nélkül élni nem lehet. De tudnod kell, hogy minden emberi 

kapcsolat ESZKÖZ arra, hogy boldogságod forrását Bennem, Jézusban, megtaláld! 

Azok, akik nem erre használják kapcsolataikat, előbb-utóbb egész életük értelmét 

elveszítik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3917. 

Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

 1. Egy napfogyatkozási álom-ismétlésnek mi a magyarázata? 

 2. Álmomban csupa ikreket láttam. 

 3. Nem láthatjuk unokáinkat. Mit tegyünk? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A napfogyatkozás olyan pszichikai hatással volt rád, hogy ezt tudattalanod 

csak kétszeres álommal tudta feldolgozni. Ennek az álomnak tehát nem kell 

szimbolikus értelmet tulajdonítanod. Ez gyógyító álom volt. 

 2. Lelked mélyén nagyon él benned az az igazság, hogy élni egyedül nem lehet. 

A benned feltört öröm, amikor társadra találtál, pontosan azt jelzi, hogy a 

megosztott öröm dupla öröm. 

 3. Az nem baj, ha nem találkozhattok unokáitokkal. Sem nekik, sem nektek 

nem származhat ebből hátrány! Amiről valaki nem tehet, az csak javára válhat 

annak, akinek nem teljesülnek vágyai. Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy 

vágyai nem teljesülése bárkinek is árthat. Ennek ellenkezője gyakran igaz. Gyakran 

árt azáltal önmagának sok ember, hogy vágyai teljesülését erőlteti. Isten akarata 

mindig benne van abban, amiről nem tehettek. Benne van akkor is, ha ezt maga az 

ördög valósítja meg, amint ez halálommal kapcsolatban történt. Ezért mondhattam: 

„Atyám! Ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te!( Mt 26;39 )” 

 Minden vérkapcsolatot nagyon nehéz helyesen kezelni. Adj hálát azért, hogy 

unokáiddal a kapcsolatot nem kezelheted! Így biztos, hogy te is és ők is jól járnak! 
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3918.  

Kérdező: MIÉRT NEM FOGADJÁK EL EGYESEK A REINKARNÁCIÓT? 

 Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked 

valóban elkötelezett emberek között is vannak, akik nem fogadják el a 

reinkarnációt? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, nagyon belétek sulykolták azt, hogy a 

rosszat, a bűnt, tehát a szeretetlenséget, azáltal teszitek jóvá, ha levezekelitek. Tehát 

a szenvedés vállalása által tudtok megtisztulni. Hozzászoktatok ahhoz, hogy ezt a 

részigazságot teljes igazságnak éljétek meg. A teljes igazság az, hogy a 

szeretetlenséget csak szeretettel lehet korrigálni, és nem szenvedéssel. A 

szenvedésből lehet tanulni. De csak szeretéssel lehet javulni! 

 Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál 

utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta - 

ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok 

hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. 

Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban. 

 Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi 

életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is - megszületve itt a Földön - 

tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki Általam minden rászorulóban ezt 

várja el tőletek." 

 Uram! Ez azt jelenti, hogy döntésszerűen megtérni csak odaát lehet? "Pontosan! 

Itt a Földön csak igazolni tudjátok döntésetek komolyságát. (Vágykeresztség!) 

Vannak olyanok, akik nem ezért jöttek a Földre. Ezeket mondottam az ördög-

atyától valóknak, és ezekért nem is imádkoztam (Jn 17;9). Ezekért ti is hiába 

imádkoztok. Illetve, mivel nem tudhatjátok, hogy ki ilyen, ezért az ilyenekért 

mondott imáitok visszaszállnak rátok (Mt 10;13 és Lk 10;6). Újjászületni csak a 

Földön lehet. Újjá csak azok születhetnek, akik az Általam elmondott gondol-

kodás-átalakítás vállalására jöttek e világra. 

 Ennek elfogadása nem nagy tudáson, sem nagy szenvedésen, sem a Földön 

történő nagy elhatározáson, döntésen múlik, hanem azon a nyitottságon, amely a 

helyes alázat nélkülözhetetlen alapja. Minél valósabb ez valakiben, annál 

könnyebben fogadja el a reinkarnációt. 

Megáldalak az Általam tőled elvárt NYITOTTSÁG elfogadására!" 

******************************************************** 
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3919. 

Kérdező: HANG-INFORÓL 

 Uram, Jézus! Adj eligazítást a HANG-INFO újraindításával kapcsolatban. 

HANG: "Testvéreim! Egy jó kezdetet egy jobb folytatásnak kell követni. A kezdet 

jó volt, leszámítva azokat az indulásban előforduló kisebb hibákat, amelyekből 

nyilván megtanultátok, hogy ez a folyóirat tartalmában, hangulatában a HANG-

könyvek szellemét, lelkületét kell hogy hordozza, az Én, a ti Jézusotok szándéka 

szerint. 

 A jövőben is fogadjatok el minden termékeny kritikát munkátokkal 

kapcsolatban, hogy áldásom erejével egyre szélesebb körben nyerjen teret az a 

gondolkodás-átalakításra szólító felhívásom, amelyet a HANG-könyvek annyira 

hangsúlyoznak. Az önzésnek és a felelősség áthárításának eredendő bűnét 

másképpen magatokról le nem oldhatjátok. 

 Én, Jézus, megköszönöm Trencsényi Lídiának az eddig megjelent HANG-

INFO számaiban végzett áldozatos munkáját. Ő is tudja, és mindannyiotoknak 

tudnotok kell, hogy Engem, Jézust, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni. 

 Szándékotokat helyezzétek égi Édesanyátok szerető szívére, aki Lourdes-ban 

(reggel), Fatimában (délben) és Medjugorjében (este), mint az EREDENDŐ BŰN 

NÉLKÜLI BÉKE KIRÁLYNÉJA mutatkozott be a világnak. 

 A HANG-könyvek e címszó alatt hangzanak el Dombi Ferenc médiumom 

ajkáról: ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. Mondanom sem kell, hogy a BÉKE 

KIRÁLYNÉJA és az ÉGI BÉKE A FÖLDÖN ugyanaz, különböző változatban. 

Ezek egymást hitelesítik! Mindkettő Isten legnagyobb áldásai közé tartozik ma a 

Földön élők számára! 

 Hálás alázattal és gyermeki bizalommal higgyetek abban, hogy azok, akik e 

folyóiratot írják, szerkesztik, olvassák, az Én, a ti Jézusotok szerető szíve békéjének 

hordozóivá, apostolaivá válnak! 

 Hálás alázattal és gyermeki bizalommal higgyetek abban, hogy Az, aki ezt az 

apostoli munkát elkezdte bennetek, be is fejezi, gyümölcsöt termővé is tudja 

fordítani bennetek, veletek és általatok (Fil 1;6)! 

 Megáldalak benneteket Lelkem fényével, melegével, bölcsességével, hogy e 

folyóirat által elvetett igazságok mindig szeretetben, e folyóirat által elvetett 

szeretet-magocskák mindig igazságban hozzanak bő termést azok életében, akik 

ezeket befogadták! 

 Hő vágyam, hogy a Földön elérhető legnagyobb boldogság - az Általam nektek 

átadott égi béke - égi Édesanyátoknak, a béke Királynéjának hatékony 

közbenjárására is egyre jobban megtapasztalható valóság legyen szívetekben és 

környezetetekben egyaránt! 
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Megáldalak benneteket az ÉGI BÉKE ÁLDÁSÁVAL!" 

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

3920. 

Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS 

 1. Mikor szűnik meg a fülcsengésem? 

 2. Nem vagyok vallásos, de olvasom az evangéliumokat. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ha egy naprakész választ vársz Tőlem, Jézustól, akkor úgy gondolod, hogy 

életed előre be van programozva, s egy okos szellemi lény, aki téged ismer, előre 

látni is tudja a jövődet. Ez részben igaz, és részben nem igaz. 

 Valóban ismerlek, és valóban látom is azt, hogy bizonyos esetekben, 

helyzetekben mit várhatok tőled. De vannak olyan szabad döntéseid, amelyek 

éppen azért szabadok, mert mindaddig, amíg meg nem születnek, bizonytalanok. 

Tömören: Nincs fatalizmus! Nincs olyan eleve elrendelés, amely szükségszerűen 

bekövetkezik akkor is, ha annak valaki ellene mond. 

 Kétségtelen, hogy fülcsengésed olyan jelzés, mint általában a csengők, a 

csengetések. A test „műszerfalán” az ilyen „kijelzés” feltétlenül arra szólít fel, hogy 

mindenféle „külső” erőlködés helyett, „befelé” add meg magadat a „sorsodnak”. 

Ez természetesen nem zár ki semmiféle orvosi, gyógyászati kezelést, de nálad 

többről van szó annál, hogy egyszerűen jól hallj a füleiddel! 

 2. Pontosítanod kell magadban azt, hogy mit értesz vallásosság alatt. Ha az 

olyan szertartások rendszerét érted vallásosság alatt, amely Velem, Jézussal, akar 

egyre jobban összekapcsolni téged, akkor feltétlenül el fogunk menni egymás 

mellett akkor is, ha bármit olvasol. A Velem történő ÉLŐ kapcsolat ápolása csak 

imádság és bizonyos szertartások átélése által lehetséges. A TÍZ PARANCS első 

három parancsa is szent és örök! Csak ezekből nőhet ki emberséges élet! 

 Az más dolog, hogy mint mindent, ezeket a szertartásokat is el lehet rontani. Ne 

azok hassanak rád, akik ezeket elrontják, hanem te hass másokra azáltal, hogy 

ezeket komolyan veszed! 

 Nem akarlak közhellyel untatni, de akkor is igaz, hogy az istenszeretőnek 

minden a javára válik. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3921. 

Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET 

 1. Különös dolgokat tapasztalok. Miért? 

 2. Nem találom a helyemet. Gyógyító erőm van. 

 3. Mások felől érdeklődöm, Uram! 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A fát gyümölcseiről lehet megismerni. Minden olyan különös megtapasztalás, 

amely épít, buzdít, vígasztal, amely békét áraszt, és szerénységre, egyszerűségre 

nevel, Tőlem van. Amelyek nem ilyenek, azok nem Tőlem vannak. Az jár el 

legjobban a különleges megtapasztalások terén, aki nem fektet ezekre különösebb 

súlyt. A Szentlélek a REND LELKE, és nem a különlegességek lelke. 

 Számodra ne az legyen a legfontosabb, hogy veled mi történik, hanem az, hogy 

általad mi történik! 

 2. Az, akiben Én, Jézus, megtaláltam helyemet, az Bennem is meg tudja találni 

a helyét. Gyógyító erő mindenkiben van. De ennél sokkal értékesebb az az alázat, 

amely által nem botlotok meg másokban akkor sem, ha mások meg is botlanak 

benneteket. 

 3. Arra a kérdésedre, hogy kihez menj vagy ne menj, Én, Jézus, nem adhatok 

választ. Helyetted nem dönthetek, helyetted felelősséget nem vállalhatok! 

 Akik sorsa iránt érdeklődsz, egészen biztosan meg fogják találni szívük békéjét. 

De ez nem jelenti azt, hogy ne imádkozz értük. 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3922. 

Kérdező: HOL A HELYEM? 

 Hol a helyem? A családom körében vagy a közösségnél? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Egyértelmű választ nem adhatok, mert döntéseidért neked kell vállalnod a 

felelősséget. De mondok szempontokat, amelyek segíthetnek olyan döntés 

meghozatalában, amely a szíved békéjét is biztosítani tudja. 

 A vérkapcsolat által létrejött család semmiképpen sem lehet döntő olyankor, 

amikor olyan közösségről van szó, amely az Én, a te Jézusod nevében szokott 

összejönni. Mindaz, aki bárkit és bármit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem 

méltó Hozzám! 

 A szülő-gyermek kapcsolat időszakos. A Nevemben összejött közösség, 

kapcsolat: örök. 

 Én, Jézus, elhagytam Édesanyámat, s bizony, mikor vissza akart vinni magához, 

akkor keményen még meg is tagadtam őt (Mk 3;32-35). 

 Fel kell tudnod mérni, hogy mennyire vagy megkötözve a vérkapcsolatot 

jelentő családoddal. Abban biztos lehetsz, hogy Bennem még soha senki nem 

csalódott, és aki Értem áldozatot vállal, az feltétlenül meg fogja tapasztalni az 

erőmet is. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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****************************************************** 

3923. 

Kérdező: A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL 

 1. A METANOIA szót miért bűnbánatnak fordítják? 

 2. Miért marad el egyes válasz után az áldás? 

 3. Egy könyvről kérek véleményt! 

HANG: " Kedves Barátom! 

 1. A METANOIA szó jelenti a bűnbánattartásra szóló felhívást is, de jelenti az 

örömre szóló felhívást is! Igen, mert az Általam, a te Jézusod által mondott szó: 

gondolkodás-átalakítás, annyiban bűnbánatra szólít, amennyiben visszatekintésre 

szólít fel. De amennyiben az előre nézést célozza meg, annyiban örömre szólít fel 

mindenkit! A gyakorlatban e második értelmezést tartom fontosabbnak. Igen, mert 

Én, Jézus, elsősorban örömötökre jöttem közétek! 

 2. Mindig áldással szoktam befejezni üzeneteimet. Ez akkor is így van, amikor 

az áldás szó hiányzik, csupán ennyi van: „Szeretettel, Jézus!” 

 3. Nem mondok véleményt sem könyvekről, sem személyekről. Aki azt tartja 

élete legfontosabb céljának, hogy Engem, Jézust, megismerjen az evangéliumaim 

alapján, az feltétlenül birtokába kerül egy olyan „patikamérlegnek”, amely alapján 

megfelelően tud súlyozni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3924. 

Kérdező: NEM BÍROK FIAMMAL! 

 1. Mit tegyünk 26 éves fiúnkkal, aki nem akar pénzt keresni? 

 2. Időnként borzalmas fejgörcs gyötör. 

 3. Megoldódnak-e lakásgondjaim? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Már Pál apostol által tudattam a világgal, hogy aki nem dolgozik, az ne is 

egyék (2Tessz 3;10)! Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy szenveded előtte az ő 

életfelfogását. Ha őt ez nem érdekli, akkor csak arra kell törekedned, hogy 

bűnrészes ne legyél. Ne segítsd őt semmiben anyagilag. Legfeljebb minimális 

étkeztetéssel. De sem ruhára, sem fölösleges kiadásra (utazásra, szórakozásra) ne 

számítson részedről. 

 2. Az orvosok, ha megszüntetni nem is, de elviselhetővé képesek tenni bizonyos 

élethelyzeteket. A te fejgörcseid attól kapnak erőt, mert körülményeid nehézségeit 

nem tudod elég rugalmasan kezelni. Többet, nagyobb hangsúlyt kellene tenned 

arra, hogy te nem felelsz felnőtt gyermekedért, csak önmagadért. Ezt a valóságot 

még saját édesanyámnak, Máriának sem volt könnyű megtanulni.  
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 Pedig a Földre azért jöttetek, hogy ezt megtanuljátok. Meg kell tanulnod, hogy 

miattad csak te járhatsz jól vagy rosszul. Amint te sem okolhatsz mást, úgy más 

sem okolhat téged saját életének jóra vagy rosszra fordulásáért. Hangsúlyozom: 

Amint az Isten nem felel értetek, úgy ti is csak önmagatokért feleltek! Mindenki 

csak önmagáért felel! 

 3. Napi gondjaidat kell megoldanod! Ez annyiban fog sikerülni, amennyiben 

elhiszed, hogy van Gondviselőd! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3925. 

Kérdező: Medjugorjében a Szűzanyától kaptam a lelki élményeket? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel a gyógyítás egyben a felelősség növelése is azok számára, akik gyógyulni 

akarnak, ezért lelkileg csak annyiban érték, amennyiben a meggyógyulni vágyó e 

többlet-felelősséget felvállalja. 

 Azt nem mondhatom, hogy Máriától küldetést kaptál a gyógyításra. Csak annyit 

mondhatok, hogy megerősítést kaptál arra, hogy gyógyítás által is közelebb 

kerülhetsz Hozzám, a te Jézusodhoz! Ezt jelezte a rózsaillat is. Ez Édesanyámtól 

származott! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3926. 

Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

 Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Részletesen leírt álmod kifejtése egy egész pszichológiai tanulmányt tenne ki, 

venne igénybe. Ilyesmire Én, Jézus, nem szoktam vállalkozni. Nem, mert 

önmagatok megismerése nagyon ingoványos talaj. Értelmi, akarati, érzelmi 

hullámzásaitok alapos vizsgálatára felhasznált idő, az eredmény szempontjából, 

nem éri meg a fáradságot. 

 Sokkal többre mész, ha Velem foglalkozol, s magaddal csak annyit, amennyit a 

reggeli és az esti imád igényel. Vagyis, hogy reggel Velem átgondolod, hogy mit és 

hogyan kell tenned, és este visszatekintve némi részletességgel megköszönöd az 

elmúlt napot. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************* 
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3927. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRE VÁGYOM! 

 1. Nem találom helyemet. Nyugdíjba kerültem. 

 2. Megkapom szívem kéréseit? 

 3. Lélekkeresztség után vágyódom! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A lelki fejlődés velejárója az, hogy minden jó után egy még jobbra legyetek 

nyitottak. Részetekről csupán e nyitottság a fontos. A jobbat, ha szükséges, eléd 

fogom vezetni. De azt a JÓT, amelyet most magadénak tudhatsz, tehát azt, amiről 

nincs benned bizonytalanság, őrizd! A fejlődés nem jelent másságot! Ugyanaz, de 

kifejlődöttebb formában. Így is mondhatom: mélyebb benső békét kínál fel. 

 Az általad említett gyülekezet nem ezt teszi. Tehát a véget nem érő lelki fejlődés 

magvát nem hordja magában. 

 2. Szabad lény vagy! Csak olyan vágyak beteljesedését tudom ígérni, 

amelyekben, az evangéliumok alapján, az Én vágyaimra ismersz rá. 

 3. A Lélekkeresztség utáni vágyad beteljesülését meg tudom ígérni! 

Megáldalak a 

BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3928. 

Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK! 

 Bíztatást szeretnék kapni döntésemhez! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nem tudok bíztatást adni döntésedhez. Elmondom, hogy miért: 

 1. Minden olyan döntés, amelynek következménye kettőn áll, nem hozható meg 

nyugodt lelkiismerettel egyedül. 

 2. A szembesülés és a menekülés két egészen különböző dolog! Minden olyan 

döntést, amely másokat is érint, mindazokkal meg kell beszélned, akik elérhetők, 

és utána kell Hozzám hoznod döntésedet. Igen, mert sem Isten, sem az Istentől 

kapott „eszközök” (személyek, események) nem hanyagolhatók el! A mulasztással 

történő vétkezés nem kisebb bajok forrása, mint más vétkezés. 

 3. Fontos, hogy csak valódi, reális, józan, és ne bódult benső békével hozd meg 

döntéseidet. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3929. 

Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL, MÁSRÓL! 

 1. Életemről mondj véleményt! 

 2. Szeretnék őrangyalommal beszélni! 

 3. Kérek valakiről véleményt! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A mostani és az előző életeid változandósága nem teszi lehetővé, hogy 

rögzített véleményt mondjak rólad. A reggeli és az esti imáid valók arra - ha 

párbeszédimában beszélsz ilyenkor Velem - , hogy naprakészen megtudd 

véleményemet magadról. 

 2. Ha kéred őrangyalodat, akkor azok a gondolatok, amelyek ilyenkor téged 

építenek, buzdítanak, vígasztalnak, tőle jönnek. Ha szükségesnek tartja, akkor 

álmodban is közölhet veled információkat. 

 3. Sem téged másoknak, sem másokat neked soha nem adok ki! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3930. 

Kérdező: HŰ MARADJAK HŰTLENKEDŐ FÉRJEMHEZ? 

 Hűségesnek kell lennem a hűtlenkedő férjemhez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Semmiképpen sem hagyhatod el társadat, ha az ilyen lépésedet szívedben 

bűnnek élnéd meg. Ha úgy gondolod, hogy a hűtlensége nem lehet ok arra, hogy te 

is hűtlenkedj, akkor feltétlenül ellen kell állnod minden kísértésnek! Hinned kell 

abban, hogy Isten senkit nem enged erejét felülmúló kísértésbe kerülni! 

 Feltétlenül imádkoznod kell hűtlen társadért, és amíg ő végleg el nem hagy 

téged, addig feltétlenül bíznod kell az ő megtérésében.  

 Más dolog az, amikor azt látod, hogy ő téged lélekben már végleg elhagyott, és 

te csak, mint valami „tárgy” kellesz neki, akit ő birtokolhat, amikor akar. 

 De tudnod kell azt is, hogy Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok, és nem hétszer, 

de hetvenhétszer-hétszer is megbocsátok annak, aki megbánva elbukásait újra és 

újra elindul Velem és Értem élete útján! 

Kimondhatatlanul szeretlek és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3931. 

Kérdező: NINCS MÁR KINYILATKOZTATÁS? 

 1. Miért csak most beszélnek reinkarnációról? 

 2. A médium és a spiritizmus azonos? 
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 3. A kinyilatkoztatások bezárultak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Rávettem médiumomat, hogy válaszoljon meglehetősen olvashatatlan leveledre 

akkor is, ha több szavadból nem is tudta kivenni, hogy mit is jelenthet. 

 1. Amióta ember él a Földön, azóta különböző értelmezésben ismert téma a 

reinkarnáció. Jelenleg közel négymilliárd ember tud arról, hogy ősei is tudtak erről. 

 2. Isten Lelke mindenkiben jelen van! Ezért ismerhettek jót, rosszat. Bizonyos 

értelemben tehát minden erkölcsi lény médium. Te is az vagy! Te is képes vagy 

közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk 10;16)! Az, aki a prófétaság Lelke által tanít, e 

speciális szerepet azért kapta, hogy másoknak használjon vele. Minden karizmának 

ez a feladata! 

 3. Istenben nincs változás, még árnyéka sincs Benne a változandóságnak (Jak 

1.;17). Tehát az Istentől felétek áradó kinyilatkoztatás soha nem ér véget. Csak arról 

lehet szó, hogy az idők végezetéig soha nem közöl Isten senkivel olyan tanítást a 

Földön, amit az Én, a te Jézusod tanításával ne lehetne szinkronba hozni. 

Valamikor azt is mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de ha majd 

elküldöm Lelkemet, akkor Az ki fogja bontani számotokra mindazt, amit magjában 

már átadtam nektek (Jn 16;12). 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

3932. 

Kérdező: NAGYON FÁJNAK RÉGI BŰNEIM 

 1. Istenhez akarok tartozni. Félek, hogy ez nem sikerül! 

 2. Nagyon szeretem családomat. Van időnk az érdemszerzésre? 

 3. Fájnak a régi bűneim is. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nálam, a te Jézusodnál a szándék a döntő! Ha te Hozzám akarsz tartozni, 

akkor Hozzám is tartozol! A jó szándék csak olyankor nem elég, ha nem jár együtt 

azzal az alapalázattal, amely egy mindenkori nyitottságot tételez fel a jobb 

irányában. Ez tehát azt is jelenti, hogy akkor tartozol Hozzám helyesen, ha bízol 

Bennem! Tehát nem magadban, hogy te milyen vagy, hanem Bennem, hogy Én, 

Jézus, az irgalom Istene vagyok! 

 2. A szeretés és a megkötözöttség csak Velem kapcsolatban mondhatók 

azonosnak! A vérkapcsolat és minden egyéb kapcsolat csak annyiban mondható 

szeretetkapcsolatnak is, amennyiben nem jelent egyben megkötözöttséget is. Ezért 

mondottam, hogy aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó 

Hozzám (Mt. 10;37)! 

 Addig van idő érdemszerzésre, amíg van idő! Nem úgy van tehát, hogy van egy 
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meghatározott adag érdemszerzés, és ehhez kell kikalkulálni az időt, hanem úgy 

van, hogy minden Velem, Értem eltöltött idő egyben érdemszerző idő is. 

 3. Régi bűneid fájdalmának oka az alázat és a bizalom hiánya. Alázathiány, mert 

olyan nagynak képzeled magadat, aki tud akkora bűnt elkövetni, amekkorát már 

Isten sem tud teljesen eltörölni, és bizalom hiány, s ez szintén az alázathiányból nő 

ki, lekicsinyled Isten jóságát! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3933. 

Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT 

 1. Nem találtam megértésre a Vatikánban. 

 2. Szenvedem a magányt. 

 3. Kérem a médium imáját. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Kétségtelen, hogy amikor valaki olyan feladatra vállalkozik, amely feladat 

elvégzéséhez a Vatikán beleegyezése is kell, akkor számíthat arra, hogy nem kapja 

meg e beleegyezést. Én, Jézus, csak kívánhatok adást, elfogadást másoktól. Ezek 

vállalása nem az Én hivatalom! Amint téged nem kényszeríthetlek adásra, úgy a 

Vatikánt sem elfogadásra. Isten Tőlem mindent-adást kívánt, és tőletek Engem 

elfogadást. Én, Jézus, teljesítettem Atyám akaratát. Ti, főleg a hatalmat gyakorlók, 

nem teljesítették az Atya akaratát, s ennek lett következménye az, hogy Én mindent 

odaadtam anélkül, hogy elfogadásra találtam volna. Így került sor 

kereszthalálomra! De ettől Én, Jézus, nem lettem sem kevesebb, sem 

boldogtalanabb. Mindig az a boldogtalan, aki nem teljesíti a mennyei Atyám 

akaratát! 

 2. Ne amiatt sopánkodj, ami megtörtént, hanem annak örülj, ami van. Az, aki 

VAN, mindig akarja azt, ami van, azok számára, akik valóban istenszeretők 

akarnak lenni. Korodra való tekintettel már tudnod kéne, hogy soha nem vagy 

egyedül, és a magányosság érzése mindig egyenes arányban van benső látásoddal, 

vagyis a hiteddel. A HIT olyan erőforrás, amely hatására feltétlenül meg kell 

szűnnie a kínzó magány érzésének. 

 A külső egyedüllét csakúgy, mint a külső emberi kapcsolatok, nem érinthetik azt 

a tényt, hogy Isten minden szellemi teremtményében jelen van boldogító módon. 

Egyedüllétben csakúgy, mint társas kapcsolatban, bárki átveheti Tőlem azt a 

szívbékét, amelyet soha senki embernek nem adhat, de el sem veheti azt (Mt 11;28-

29). Ezért médiumom csak azért imádkozhat, hogy ennek belátására juss el. Ezt 

meg is ígéri! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
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******************************************************** 

3934.  

Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL 

 1. A Szentlélek elleni bűnről és az esküről kérdezek. 

 2. Mi az a jó vagy rossz, amit tenni vagy kerülni kell? 

 3. Mi a különbség Isten és az isteni ember között? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Okosabbat most sem tudok mondani e bűnről annál, mint amit eddig is 

mondottam: a Szentlélek elleni bűnben azok vannak, akik bár tudják, hogy 

szeretetlenek, de ezt magukra nézve jogosnak ítélik. Mindaddig, amíg ebben az 

állapotban tartják magukat, nem nyerhetnek bocsánatot sem itt, sem a másvilágon. 

 A Szentlélek elleni bűnhöz az eskünek nincs semmi köze. Istent hívni 

bizonyságul saját igazatok alátámasztására. Ez az eskü. Lehet olyan óriási 

horderejű dolog, amikor lehet ennek alapja. Ilyen volt az, amikor annak idején 

Engem, Jézust, megesketett a főpap, hogy valljak színt.( „Esküvel kényszerítlek az 

élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia? (Mt 26;63)” Ekkor Én, 

mintegy eskü alatt színt vallottam. Ezért szaggatta meg a főpap a ruháját. Ezért 

mondott káromlónak. Ezért ítélt halálra. Ezért mondotta, hogy több tanúságra már 

nincs is szüksége! 

 2. Ami tömören a KÉT FŐPARANCS, azt kibontva megtalálod a TÍZ 

PARANCSBAN. 

 3. Aki „igent” mond Isten szeretetére, az részesül Isten természetében. Ezt 

hívjátok megszentelő kegyelem állapotának. Ez az isteni természetetek állandóan 

fejlődhet! Míg Isten lényege a SZERETÉS, addig az isteni természetben részesült 

szellemi teremtményei ebben örökké fejlődésben lehetnek csupán, de mindenkor 

teremtményi szinten maradnak. Ezért lehetnek isteniek, de soha nem Istenek! 

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3935. 

Kérdező: GYERMEKEM BETEG. GYÓGYÍTANI SZERETNÉM! 

 1. Beteg gyermekemet hogyan tudnám meggyógyítani? 

 2. Sokat álmodtam Jézussal.  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden szülő arról álmodik, hogy gyermeke egyszer majd boldog lesz. 

Ennek feltételeként gondoljátok azt, hogy ez csak testi egészség által lehetséges. 

 A földi életet csak az értékeli helyesen, aki számára sokat, szinte mindent jelent 

e mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Azok a betegségek, amelyeket 

akár személyesen, akár szeretteitek ápolásában kell átélnetek, igenis kegyelmek! A 
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világ legnagyobb szenvedéseit általában nem a betegek, és nem azok, akiket 

lefoglal a betegápolás, szokták okozni, hanem azok, akik testileg nem tűnnek 

betegnek. Legalábbis nem gyógyíthatatlan betegnek. 

 Én, Jézus, kétségtelen, tudok betegeket gyógyítani, de nagyon téved az, aki az 

egészségétől várja szíve békéjét! Mindenki a saját szívében lévő szeretettől várhatja 

csak azt, hogy harmónia teremtődjék benne. A helyes szívszeretet pedig az a jót 

akarás, amelyre betegen, egészségesen egyaránt képes mindenki. Ez a döntő!  

 Drága Gyermekem! Higgy jobban abban, hogy neked a kis, földi, mulandó 

életedben csak azt kell tenned, amire naponta képes vagy, és meg kell tanulnod 

elfogadni azt, hogy a földi életben valóban az lenne a legnagyobb baj, ha nem 

volna semmi baj! Még így, bajaitok közepette is nehéz túljutnotok a mulandó 

élethez való kötődéseteken. Csak nem gondolod, hogy te jobban szereted 

gyermekedet, mint Én, Jézus?! Gyermekednek is vállalnia kellett valamit, mielőtt 

megszületett. És neked is tudomásod volt mindig is arról, hogy a földi élet olyan 

próbaidő, amely a szeretet mérlegén mutatja meg igazi értékét. 

 2. Álmaidban nagy erőket mozgósítottam számodra annak érdekében, hogy 

hited, amely csodálatos erőforrás tud lenni, könnyítse keresztedet. Amikor arra 

kértelek fel benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, akik nehéznek érzitek földi életetek 

keresztjét, akkor nem a szenvedés megszűntetését ígértem, hanem azt, hogy 

könnyítek azon. Ezt meg is teszem (Mt 11;28-29)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3936. 

Kérdező: HÁLA NÉKED URAM! 

 Uram! Hálával van tele a szívem Irántad! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nemcsak az ég angyalainak, de Nekem, Jézusnak, is tudtok örömet (és 

természetesen bánatot is) okozni. Örömet két úton okozhatsz Nekem.  

 Az öröm egyik útja az, ahogy ezt leveledben kifejtetted. A hála, köszönő, dicsőítő 

ima, amelyre elsősorban nektek van szükségetek, mivel ezekkel az imákkal 

tágíthatom látásotokat az égből kapott ajándékaim felé. Ez nagy öröm 

Számomra, mert így részesíteni tudlak benneteket - már a Földön - egy kicsit az 

ég örömében. 

 A másik út az Értem vállalt áldozat útja, amely csak abból a hitből táplálkozhat, 

amelyet Én, Jézus, kértem tőletek. Higgy abban, hogy minden megbocsátó 

szeretetedben ott vagyok, higgy abban, hogy minden rászorulóban ott vagyok, és 

nagyon örülök segíteni kész szeretetednek. Ne gondolj valami rendkívüli tettre! 

Egy bátorító szó annak, akit csüggedni látsz, egy mosoly, hogy más is tudjon 
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mosolyogni, egy megértő kézszorítás, vagy csak egyáltalán végighallgatása annak, 

akit nem szeretnek meghallgatni, ezek mind-mind örömet jelentenek Nekem! 

 Jó, ha tudod! A földi élet elsősorban arra való, hogy te éreztesd Velem, hogy 

szeretsz. A mennynek országa, a Velem történő végleges találkozás lesz az az 

állapot, amelyben Én, Jézus, örökkön örökké éreztetni tudom veled azt, hogy mit is 

jelent az Én szeretetem. A Földön ennek morzsáját sem bírnátok ki! Persze, a 

mennyek országában sem csupán az Én szeretetem áradása jelenti a 

mennyországot. A te és a többi embertestvérednek, az ég angyalainak közös öröme 

szintén ennek a boldogító szeretetnek soha véget nem érő fejlődését éli tovább. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3937. 

Kérdező: HIÁBA  IMÁDKOZOM 

 1. Hiába imádkozom férjemért! 

 2. Az egész családom megtéréséért imádkozom. 

 3. Mit kell jobban tennem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem hiába imádkozol férjedért! Hiába elmondott ima nem létezik. Imád, ha 

itt és most nem éri el az általad óhajtott célt, akkor visszaszáll reád. Tudnod kell, 

hogy egykor férjed is meg fog térni. 

 Nincs értelme annak, hogy megpróbáld nevelni őt. Tehát kioktatnod nem kell, 

csak arra kell ügyelned, hogy ne bólints rá arra, amit nem tartasz jónak. A vitákban 

általában mindkét fél veszít. 

 2. Az egész családodra áll az, amit férjeddel kapcsolatban mondottam. Az Isten 

csak azért mondható, mint Teremtő is, jónak, mert egykor minden szellemi 

teremtményén át fog ragyogni az Ő boldogító szeretete. Isten nem büntet senkit! 

Mindenki önmagát bünteti, amikor saját természete ellen cselekszik, tehát amikor 

vétkezik. Isten örökkön örökké megadja mindenkinek a lehetőséget arra, hogy 

hagyjon fel végre önmaga megbüntetésével. Nem Istenen múlik, hogy ezt mikor 

fogja belátni az, aki szenvedi saját gonoszságát. 

 3. A reggeli és az esti imáid minősége mutatja meg a legvilágosabban életed, 

magatartásod minőségét. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3938. 

Kérdező: HONNAN VAN A GYÓGYÍTÓ ERŐM? 

 1. Gyógyító erőm az ördögtől van? 

 2. Hála az Úrnak, hogy újjászülettem! 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden erő, amit bárki magában érez, Istentől van. Az igaz, hogy minden 

Istentől kapott erőt lehet jóra és lehet rosszra is használni.  

 Aki azt éli meg, hogy gyógyító erővel rendelkezik, annak tudnia kell, hogy az 

egészség nem jobb, mint a betegség, mert mindkettőt lehet jóra és rosszra egyaránt 

használni. Ezért az, aki gyógyítani akar valakit Isten nevében, annak tudatnia kell a 

beteggel, hogy ahogy csökken a betegsége, úgy nő a felelőssége! 

 2. Újjászületésed gyümölcsei: „Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 

jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5;22-23). Ezeket ápolnod kell 

magadban, hogy mások is kedvet kapjanak e gyümölcsökre! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3939. 

Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK 

 1. Családom miatt nagyon szenvedek. 

 2. Ideggyógyászhoz járok, és jósnőhöz is elmentem. 

 3. Egy gyönyörű álmomról kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A földi életben minden megkötözöttség fájdalommal jár. Csak a Velem, 

Jézussal történő megkötözöttség képes feloldani e fájdalmakat. „Gyertek hozzám 

mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. 

Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 

szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát (Mt 11;28-29)”. Ennél hatékonyabb 

gyógymód nincs a világon azok számára sem, akik a családi problémák kötelékei 

között vergődnek! 

 2. Akár ideggyógyászhoz, akár jósnőhöz jársz, igazi, élő hit nélkül csak olyan 

orvosságokhoz jutsz, ami pénzedbe is kerül, bódultságot is okoz, de nyugalmat, 

szívbékét nem tud nyújtani . 

 Aki Hozzám, Jézushoz jön, annak el kell hinnie, hogy nem felel senki másért, 

csak önmagáért, és mindent el kell követnie, hogy szíve békéjét átvegye Tőlem! 

Mindenki, tehát te is, ezért született a Földre! 

 3. A gyönyörű álmod éppen azt akarja éreztetni veled, hogy nemcsak tudnak 

rólad az égiek, de szeretnek is téged, és soha nem engedik meg, hogy erődön fölüli 

kereszted legyen, ha bízol bennük! 

 Hidd el! Az Isten valóban JÓ Isten! Hidd el, hogy ha valaki komolyan elfogadja, 

hogy van GONDVISELŐJE, annak soha nem lehet akkora gondja, hogy idegileg 

tönkremenjen! Isten az Ő gyermekeinek vagy csökkenti a keresztjét, vagy növeli az 

erejét. De közömbös nem maradhat. Isten valóban JÓ Isten! 
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Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3940. 

Kérdező: JELEN KAPCSOLATOMRÓL 

 Jelenlegi kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Minden emberi kapcsolaton csak akkor lehet áldás, ha a felek nagyon 

fontosnak, a legfontosabban tartják maguk számára azt, hogy a másikat Hozzám, 

Jézushoz segítsék közelebb jutni. Nem elég tehát, ha csak az egyik törekszik erre. 

Mindkettőnek ezt kell a legfontosabbnak tartania. Még ebben az esetben is 

kimerítő áldozatba kerül egy kapcsolat hűséges ápolása!  

 Azért van oly kevés kapcsolaton az Isten áldása, mert nem ezt tartjátok a 

legfontosabbnak! Veszélyes dolog abban reménykedni, hogy a másik fél majd a 

házasságban esetleg megtér! Homokra építi életét az, aki a bizonytalan jövő 

tudatában olyan kockázatot vállal a jelenben, amelyre rámehet egész földi, sőt örök 

élete! 

 Ha mindent elkövetsz azért, hogy Velem, Jézussal, élő kapcsolatban maradj, 

akkor feltétlenül fel fogod ismerni azt, akire úgy fogsz tekinteni, mint aki hozzád 

való. 

 Elsődleges szempont tehát az, hogy nálad is és párodnál is az Isten legyen az 

első! Ha te Értem élsz, ha párod is Értem él, akkor egymást is fogjátok tudni 

szeretni. 

 Az ember ne legyen kísérleti nyúl sem önmaga, sem más számára! A földi élet 

csak egy rövid kis hidacska. Mindenkire az örök élet partjai várnak. Ezt nem 

szabad soha elfelednetek! A földi életnek minden pillanata ESZKÖZ! A CÉL a 

boldog örök élet! Aki ezt elfogadja, az már a jelenben átélheti azt a szívbékét, 

amelyet a világ soha nem adhat, de el sem vehet senkitől! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3941. 

Kérdező: A HITRŐL 

 1. Miben higgyek? 

 2. A homoszexualitás honnan ered? 

 3. A depresszió ellen mit kell tenni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Én, Jézus, annak az univerzális hitnek ápolását kérem tőletek, amely 

magjában, csírájában minden emberben jelen van. Higgy abban, hogy ember vagy, 
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és jogod van másoktól is elvárni azt, hogy embernek tekintsenek. Ha ezt nem 

teszik, az már az ő bajuk! Ugyanakkor kötelességed, hogy te is embernek nézz 

másokat, függetlenül kortól, fajtól, nemtől, egészségtől, erkölcsi viselkedéstől. 

 2. Senki nem felel azért, amiről nem tehet. Lehet az, hogy ami másoknak 

rendellenes, az valakinek nem az. A lényeg az, hogy a faj- és önfenntartási 

ösztöneiteket megfelelő önuralommal kézben tartsátok! Senkinek sem lehet olyan 

bűne, amelyet más követett el az ő számlájára. Viszont van olyan életsors, amelyet 

magatok vállaltatok. Azért vállaltátok saját életsors-vonalatokat, hogy abban 

megszentelődjetek. Ez a lényeg! Minden „terheltségetek” erre hív fel benneteket! 

 3. A depresszió a reménytelenségnek olyan megnyilvánulása, amely az élő hit 

alázatával gyógyítható! A hit alázata nem más, mint olyan szilárd kapaszkodás 

Istenben, amely kapaszkodás nem erőt vesz ki belőletek, hanem ellenkezőleg, 

erővel tölt fel a napi munkátok elvégzéséhez. A hit alázata megérteti veletek azt, 

hogy csak azt kell megtennetek, amit kell, s azt mindig meg tudjátok tenni. A hit 

alázata megérteti veletek azt, hogy Isten nem a vágyaitokhoz, nem 

elképzeléseitekhez, hanem a feladataitokhoz adja a kegyelmét. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3942. 

Kérdező: NAGYON TÁMAD EGY SZELLEM 

 Miért kell annyit szenvednem az engem támadó szellemektől? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Tudom, hogy neked ez nem jelent benső nyugalmat, ha azt mondom: "Kedves 

Barátom". Nyugalmat nem, de erőforrást kell hogy jelentsen. Barátom vagy, és a 

barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Veled ez az utóbbi 

történik! 

 Óriási porciót vállaltál az Én szenvedésemből! Amint Rajtam tombolhatott a 

Gonosz, úgy tombol időnként rajtad is. Te ezt valamikor nagy-nagy lelkesedéssel 

vállaltad. Egy egész ország, egy egész nép terhét vállaltad magadra, mielőtt 

megszülettél! Így belesimulni a környezetedbe saját erőddel, szinte lehetetlen. De 

ami embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges! 

 Mint tudod, Én, Jézus, az egész világ terhét vettem Magamra. Ebből vállaltál te 

némi részt, Irántam való szeretetből. E vállalkozás téged egy örökkévalóságon át 

olyan boldogsággal fog átjárni, amiről a földi életedben nem is lehet, még csak 

megközelítőleg sem, fogalmat alkotni.  

 Előtted egyetlen pillanatra sem lehet vitás, hogy nem a földi jólét céljából jöttél 

le a Földre, hanem azért, hogy az ártó szellemek támadásai ellenére is igazolni 
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tudd, te a Győztes oldalán állsz! A te számodra ezek nem üres szavak, hanem 

nagyon is élő valóság: hinni a Napban akkor is, amikor reménytelenül sötét felhők 

takarják az eget. Hinni abban, hogy a legboldogtalanabb körülményekben is a 

boldog örök élet gyermeke vagy. Hinni abban, hogy a másért élés nemcsak annyit 

jelent, hogy valakin látható módon segíteni tudsz, hanem annyit is, hogy valaki 

számára, sőt többek számára - nem tudottan, látatlanban - magadra vetted lelki 

keresztjük terhét, részben kiürítetted szenvedéseik kelyhét. 

 Ez olyan szerep, amely keveseknek adatik meg a Földön. Neked megadatott! 

 Most sem mondhatok mást, mint amit te is tudsz lelked mélyén: Veled vagyok, 

és érted vagyok veled! Kimondhatatlan szeretetem feltétlenül erőforrás számodra, 

hogy a vállalt szerepet tudomásul véve kiegészítsd szenvedésemet ott, ahol élsz. 

Hidd el, Én, Jézus, tudom, hogy hol a határ! "Örömmel szenvedek értetek, és 

testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az 

Egyháznak javára (Kol 1;24)." 

Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3943. 

Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL 

 1. Szüleim ellenzik azt, amit én jónak látok. 

 2. Missziós nővér is lehetnék? 

 3. Mindenfelé zsákutcába ütközöm. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szüleid tanácsát mindig komolyan kell venned, de követned csak akkor 

szabad, ha te is hasonló tanácsot adnál hasonló helyzetben a te gyermekednek. 

Szüleid nem vállalhatnak érted felelősséget, és te nem is háríthatod rájuk 

döntéseidért a felelősséget. Ők is önmagukért felelnek, és te is önmagadért felelsz! 

Ez akkor is így van, ha ők ezt nem fogadnák el. 

 2. Bármi lehetsz, ha szíved békéjét döntéseidben megtalálod. Nem könnyű, de 

elkerülhetetlen, hogy egyedül és kizárólag saját lelkiismereted legyen a legfőbb 

irányítód! 

 3. Ha szűkíted döntéseid területét, tehát, ha csak azt gondolod át, hogy itt és 

most ezen az elinduló napon mit kell tenned, akkor nincs más feladatod, mint az, 

hogy tudomásul vedd, ha döntésedet valami áthúzza, akkor az adja meg a további 

irányt. A rugalmasság nagyon fontos! Ennek semmi köze a megalkuváshoz. De 

igenis köze van, sőt szerves része az egészséges lelki fejlődésnek! 

 Ha így éled életedet, akkor még a hosszú távú döntések sem jelenthetnek 

komoly problémát. Nem, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

3944. 

Kérdező: ÉJSZAKA SZÓLT VALAKI HOZZÁM  

 1. Háromszor szólt egy hang hozzám éjszaka. 

 2. Helyes-e az intuícióm a régi időkkel kapcsolatban? 

 3. Nem tudok bízni barátomban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ne az éjszaka hallott mondat legyen életed alapja, irányítója! Ha van 

rendszeres reggeli imád, ha van erőd este visszatekinteni a napodra, akkor Lelkem, 

tehát a te lelked Lelke, békét teremtő és fenntartó erővel fog felruházni téged. 

 A benső béke nem magától és nem rendkívüliségektől függő valóság, hanem 

tudatos vállalása annak, amit imáidban közölni szeretnék veled. 

 2. Az intuíció nem más, mint az őstudattalannak olyan felvillanása érzelmi 

világodon, amely mindig valós gyökerekből meríti erejét. Gyümölcsözőbb tehát, 

mint a logika járomszalagján végigbaktató gondolat, de érdekes módon rajtad áll, 

hogy építő, buzdító, vigasztaló módon használod-e fel, vagy ennek ellenkezője 

történik. 

 3. A bizalom egy olyan HÍD, amelynek két pillére van. Csak az egyik vagy te. A 

másik az a személy, akiben megbízol. Az a jó hídépítő, aki mindkét pillért szilárd 

alapra helyezi. 

 Megbízni csak abban és csak annyiban szabad, aki és amennyiben rászolgált 

valaki. Isten sem kíván vak bizalmat senkitől! Előbb igazolja, hogy Benne érdemes 

megbízni, és csak ezután várja el, hogy bízzatok Benne. 

 Emberben vakon megbízni olyan, mint „szerencsejátékot” folytatni. Csakhogy e 

„szerencsejátékon” nem anyagi, hanem lelki értékek forognak kockán 

értelmetlenül! Magára vessen hát, aki pórul jár. 

 Egy ember élete sem játékszer! Az okosság és az óvatosság olyan fegyverek, 

amelyek soha nem lehetnek használaton kívül! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3945. 

Kérdező: HOGYAN LEHETEK BÉKESSÉGTEREMTŐ? 

 Békességteremtő szeretnék lenni! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Az imádságon kívül az a teendőd, hogy mindenkivel, akik érintettek a 

viszályban, éreztetned kell azt a szeretetet, amelyet Én, Jézus, táplálok benned. Ha 

olyannal érezteted ezt, aki jó szándékú, akkor annak egy idő után rányílik a szíve a 

jó szóra. Ha nem jó szándékú valaki, akkor azzal az Isten sem tud mit kezdeni. 
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 Neked mindenképpen meg kell tenned azt, amit megtehetsz, nehogy 

mulasztással vétkezz. A te kérdésed nagyon helyén való (Máté 5;9), de te senki 

helyett nem tudsz sem megbocsátani, sem bocsánatot kérni.  

 Számodra a legfontosabb az, hogy a te szívedben legyen béke! Ez akkor valósul 

meg, ha te megtetted azt, amit meg kellett tenned. Az a fájdalom, amely átjárja 

szívedet mások békétlensége miatt, az az Én, a te Jézusod fájdalma benned. Igen, 

Én fájdalmaimat is megosztom azokkal, akik szeretnek Engem. Így Magamon is 

könnyítek, és így benneteket is kitüntetlek. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3946. 

Kérdező: HOGYAN TUDNÉK SEGÍTENI? 

 1. Segíteni szeretnék azon, aki öngyilkos akar lenni! 

 2. Kérem a vigasztaló Szent Lelket! 

 3. Köszönöm, hogy megérintetted leányom lelkét. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amikor valaki segíteni akar másokon, akkor ezzel igazolja, hogy szeretet van 

a szívében. Hidd el, Én, Jézus, is segíteni akarok azon, akin te segíteni akarsz. De 

amint Nekem, úgy neked is tudomásul kell venned, hogy határai vannak a segíteni 

akaró jó szándéknak. Te sem tehetsz többet e téren, mint Én. Csak annyit tehetsz, 

hogy elmondod neki: semmit nem old meg az öngyilkossággal. Sőt, még e 

gyilkossággal tetézi is lelkének terhét. Így csak rosszabb állapot vár reá, mint 

amilyenből menekülni akart. Mert az öngyilkosság mindig menekülés, a 

gyávaságnak mindig egyik, ha nem az egyetlen, legrosszabb formája! 

 Te csak ennyit tehetsz! A többi az ő dolga. Azon, aki nem akar hallgatni a jó 

szóra, az Isten sem tud segíteni. Hogyan tudhatnál hát te? 

 2. Nagyon okos, hogy kéred a Vigasztalót! Ha kéred, akkor hiszel Benne. Ha 

hiszel Benne, akkor meg is fogod kapni! Azt tudnod kell, hogy Isten senkit nem 

enged erején felüli kereszteket cipelni! Vagy csökkenti terhedet, vagy növeli erődet. 

De mindenképpen segít neked! A Szentlélek-várásban légy állhatatos! 

 3. Leányod életében láthatod, hogy veletek vagyok! Te sem vagy kevésbé fontos 

számomra, mint leányod. A te boldogságod Nekem nagyon fontos! Ezért is iratom 

e sorokat. 

 Nagyon szeretlek, de a Földet nem tudom Mennyországgá tenni a te számodra 

sem. De szívedet, hitedtől függően, igenis el tudom árasztani azzal a békével, 

amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőled! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3947. 

Kérdező: TÁRSAMRÓL 

 1. Miért kapok társnak különc férfit? 

 2. Társam jó úton jár-e? 

 3. Jó úton járok-e a lelki fejlődésben? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem Én választom ki társatokat, hanem ti! Egyetlen eset volt a földi életben, 

amikor Isten adott társat az Általa teremtett embernek. Ez akkor volt, amikor még 

csak egyetlen ember élt a Földön! 

 Senki nem háríthatja Istenre a felelősséget egyetlen társkapcsolatában sem. Az 

igaz, hogy a Szentlélek a kapcsolatok Lelke. De ez nem annyit jelent, hogy Ő 

szabja meg bárkinek is, ki legyen a társa. A Szentlélek, mint a kapcsolatok Lelke, 

annyiban segít benneteket, hogy meglássátok, kinek a legfőbb törekvése az, hogy 

Istenben gazdagodjék lelkileg. 

 Tehát, ha te Istenben akarsz gazdagodni, akkor csak olyan személlyel kösd 

össze földi életedet, aki szintén Istenben akar gazdagodni. Ha ezt teszed, ha nem 

ezt teszed, döntésed következményeit mindenképpen neked kell vállalnod! 

 Házasságban és házasság nélkül is bárki lehet boldog. De csak Istennel lehet 

boldog mindenki! Nélküle soha! Isten Önmagára teremtett benneteket, és 

mindenkinek az lenne a legfőbb kötelessége, hogy ebben az irányban segítse társát! 

Senki nem képes, még Isten sem, más embert megtéríteni! Csak felkínálni lehet 

bárkinek azt, hogy Istenben keresse szíve békéjét, ami nem más, mint a Földön 

elérhető igazi boldogság. 

 2. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adnálak ki másnak, ha rólad 

kérdezne. 

 3. Mint már annyiszor, most is azt mondom, hogy a reggeli és az esti imáidban 

tudom érzékeltetni veled, hogy jó vagy nem jó úton jársz. A te életed is, mint bárki 

földi élete, annyira képlékeny, hogy csak napra lebontva tudom a te számodra is 

felmérni azt, hogy hol tartasz. Jelenleg nyilván nem ott tartasz, ahol tartottál akkor, 

amikor a leveledet megírtad. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3948. 

Kérdező: MI A TEENDŐM? 

 1. Mit tehetek édesapámért és nővéremért? 

 2. Sok panaszt hallok. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az imádságon kívül nem tehetsz mást, mint azt, hogy szereted mindkettőt 
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úgy, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy mindkettőt 

figyelmeztetned kell arra, hogy közeledik haláluk órája, és a halál pillanatában nem 

lehet mellébeszélni! Vagy az irgalom rendjében ér valakit a halál, vagy elkárhozik! 

Ezt mindenkinek tudnia kell! Isten csak annyiban tud megbocsátani mindenkinek, 

amennyiben az illető is a megbocsátás lelkületében él! 

 2. Te csak azt tudod elmondani másoknak, hogy te hogyan találtad meg szíved 

békéjét. Ez a legtöbb, amit elmondhatsz a panaszkodóknak. Ennél kevesebb 

viszont semmit sem ér! 

Veled vagyok! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3949. 

Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZENVEDÉSNEK? 

 1. Érdekel a mulasztással elkövetett vétkek súlya. 

 2. Mi a földi szenvedések értelme? 

 3. A halottakról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mulasztással követitek el a legtöbb hibát. De bízzatok, Én, Jézus, legyőztem 

a világot! Ez azt jelenti, hogy a mulasztással elkövetett vétkeitek sem okozhatnak 

hátrányt azoknak, akikkel szemben ezt a mulasztást elkövettétek. Nem, mert az 

istenszeretőknek minden a javára válik! Az pedig, aki e téren vétkezett, jó, ha tudja, 

e bűnei is bocsánatot nyernek, ha ezeket megbánja! Ilyen értelemben tehát a 

mulasztással vagy nem mulasztással elkövetett bűnök megbocsáttatnak a 

bűnbánónak (Jn 8;11)! 

 2. A földi szenvedésnek önmagában nincs értelme! Csak annak a szenvedésnek 

van értelme a Földön, amely szenvedésnek maga a szenvedő ad értelmet. 

 Az a szenvedő ad értelmet a földi szenvedésének, aki egyrészt tudja, hogy e 

szenvedéssel adósságot törleszt, másrészt tudja, hogy szenvedésében helyes 

önismeretre juthat, harmadrészt pedig szenvedésében is arra törekszik, hogy 

másokat szeretetre tanítson, mert ez minden földi halandónak minden körülményben a 

hivatása! 

 3. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Jn 11;26)! Az „eltávozottakkal” 

nem szűnik meg a kapcsolat! A szeretet szálait a halál sem tudja elszakítani. Aki 

„elment” és aki itt maradt, azok számára a szeretet a reményben, a várakozni 

tudásban mutatkozik meg. Ez az itt maradottak részéről imádságban, az elmentek 

részéről pedig különböző jóra irányuló sugallatokban él tovább. Ez nem azonos a 

hűség fogalmával. Földi életét bárki összekötheti hűségben, de csak a földi élet 

határain belül. A szeretet viszont ÖRÖK! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 



 53 

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

3950. 

Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM! 

 Uram! Szívem tele van örömmel és hálával Irántad! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel szíveddel is meghallottad HANG-omat, ezért lehetővé tettem, hogy átélj 

valamit abból az örömből és boldogságból, amely mérhetetlenül nagyobb bőségben 

és örökké át fog járni téged a földi életed után. 

 Szeretettel jelzem neked, hogy a földi élet elsősorban nem az Én felétek áradó 

szeretetemnek a helye, bár ebből is adok bőven, hanem az Irántam való szeretetetek 

kimutatásának, amely a szolgáló szeretetben mutatja meg igazi arculatát. Na meg 

abban, hogy tud áldozatot is vállalni Értem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3951. 

Kérdező: MINDENRŐL LE AKARTAM MONDANI ISTENÉRT 

 Úgy gondoltam, hogy mindent felégetek magam körül Istenért. 

 Most még a falevelet is irigylem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Örülök, hogy Hozzám, a HANG-hoz fordultál. Hidd el, sokkal többet érsz 

Nekem, mint a világ összes falevele és fája együttvéve! 

 Lelki fejlődéseddel velejárt az, hogy sebezhetetlennek élted meg magadat. Ez 
egy olyan időszak volt életedben, amelyben Én, Jézus, éreztettem veled valamit 
abból, amit te az örökkévalóságban és örökké élni fogsz! 
 Mivel a Föld elsősorban nem az Én felétek áradó szeretetemnek a helye, 
legalábbis érzelmi síkon nem, hanem arra való, hogy ti mutassátok ki 
szereteteteket, hűségeteket Irántam, ezért szükségszerű a lelki szárazságnak az a 
periódusa, amelyet most átélsz. Ilyenkor sokkal közelebb vagyok hozzád, mint 
gondolnád! Ez valóban az igazi, élő hit próbája. Amíg a Földön éltek, meg kell 
tanítanom enyéimet arra, hogy többre értékeljék az AJÁNDÉKOZÓT, mint az 
ajándékot. 
 Abban biztos lehetsz, hogy erődön felüli keresztet nem kell cipelned addig, míg 
hátat nem fordítasz Nekem, a te Jézusodnak. Vagy növelem az erődet, vagy 
csökkentem a kereszted súlyát. De mindenképpen hű maradok hozzád! Ha pedig 
egykor úgy döntenél, hogy elhagysz Engem, Én, Jézus, akkor is visszavárlak! 
Szívem irántad való szeretetét nem törheti meg soha semmi és senki! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************* 
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3952. 

Kérdező: MIT KELL TENNEM ENYÉIMÉRT? 

 Mit kell tennem magamért, férjemért, családomért? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Újjászületésed megszüntette benned káros szenvedélyedet, depressziódat, 
megkötözöttségeidet. Ezek után sem lehetsz elbizakodott! 
 „Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék!” (1Kor 10;12) Ez a 
legfontosabb számodra. A benned élő Lelkem mindaddig irányítani fog, amíg 
Velem indulsz el napodra, és Értem, a te Jézusodért teszed azt, amit teszel. De ez a 
legfontosabb és legtöbb egész családod számára is. 
 Felnőtt emberekre csak akkor tudsz érdemben és gyümölcsözően hatni, ha 
látják rajtad, hogy te valóban megtaláltad Nálam szíved békéjét, annak ellenére, 
hogy egyáltalán nem bővelkedsz anyagiakban. 
 Férjedre is áll, hogy csak akkor és annyiban bízz meg benne, amikor és 
amennyire rászolgál bizalmadra. 
 Az természetes, hogy imáidban odaajánlod őt Istennek. Ez az egész családodra 
érvényes. 
 Lelki fejlődésed térképe a reggeli és az esti imáid. Ezek el tudnak igazítani földi 
életed további útján. De neked is tudnod kell, hogy a Föld nem a mennyek országa, 
és itt, bár szíved békéjét Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod, te 
elsősorban azért jöttél a Földre, hogy Irántam való szeretetedről tanúságot tégy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3953. 

Kérdező: MIT IMÁDKOZOM NYELVEKEN? 

 1. Egy élménnyel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

 2. Mit imádkozom olyankor, amikor nyelveken imádkozom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden Istentől jövő élmény három hatást hordoz magában. Az egyik az, 

hogy felhívja figyelmeteket a földi élet mulandóságára. A másik az, hogy Nálam, 

Jézusnál, mindig van szívet megnyugtató megoldás problémáitokra. A harmadik 

pedig az, hogy az ilyen élmények erőforrást is jelentenek, mert mindannyiszor, 

amikor felidézitek, erőt is kaptok arra, hogy szívetek békéjét vagy megőrizzétek, 

vagy visszaszerezzétek. 

 2. Amikor nyelveken imádkozol, akkor nem te imádkozol, hanem a LÉLEK 

imádkozik benned. Vagy dicsőít, vagy hálát ad, vagy könyörög. Nem tartozik a 

lényeghez az, hogy megismerd ennek tartalmát. Elég, ha tudod, hogy az ilyen ima 

feltétlenül épít téged! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
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******************************************************* 

3954. 

Kérdező: ÉLETEMRŐL 

 Életem folyamata hogyan jellemezhető? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Csak konkrét eseményeket, döntéseket tudok jellemezni. Én, Jézus, egy olyan 

ÚT vagyok, aki szenvedések közepette is szívbékét tudok biztosítani azoknak, akik 

Engem, Jézust, mint UTAT, vállalnak. A nem ártásnak, a megbocsátásnak, a 

másokon segítésnek, tehát a gyakorlati, szolgáló szeretetnek vagyok az útja. 

Amennyiben ezt éled, annyiban vállaltál Engem, Jézust. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3955. 

Kérdező: ÁRTÓ ERŐKTŐL SZENVEDEK 

 Miért szenvedek annyit ártó erőktől? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Átlagon felüli értelmi képességed és érzékeny idegrendszered lehetővé tette a 

szellemvilág számára azt, hogy a természetes szintnél jobban tudjon hatni rád.  

 Ez számodra ugyan súlyos megpróbáltatást jelent, de te sem bűntelenül jöttél le 

a Földre, s Irántam, a te Jézusod iránti szeretetből ez a súlyos kereszt nem károdra, 

hanem javadra fordul.  

 Növeli benned az alázatot, és szinte belülről kényszerít arra, hogy ne a 
sugallatok, ne a külső és belső érzések, hanem a hittől átjárt józan ész irányítását 
erősítsd magadban.  
 Így anélkül, hogy ez erősen tudatosulna benned, nagyszerű munkatársammá 
tudsz válni. Így tudom megmutatni a te életeden keresztül is, hogy mennyire igaz: 
Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni! 
 Gyakran kérd őrangyalodat, angyalaimat, hogy ébrenlétedben és alvási 
állapotodban is őrködjenek feletted, mint az Én, a te Jézusod értékes KINCSE 
fölött! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************** 

3956. 

Kérdező: SZERETNÉK „VISSZAVÁLTOZNI”! 

 Szeretnék normális állapotomba visszakerülni. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Amint nem máról holnapra kerültél ebbe az abnormális állapotba, úgy vissza 
sem lehet egyik pillanatról a másikra kerülni oda. 
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 Mindjárt az első gombot nem jól gomboltad be. Gyógyítani akartál. Ehhez még 
az orvosoknak is súlyos egyetemi éveket kell tanulniuk, s még így is csak felületi 
kezelést tudnak adni! 
 Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy meghosszabbítsam vagy 
elviselhetőbbé tegyem földi életeteket, külső keresztjeitek csökkentése által, hanem 
azért, hogy benső békéteket megtaláljátok Bennem, Jézusban, és vállaljatok 
Engem, mint UTAT, hogy az Általam elmondott és nektek bemutatott szeretetben 
növekedni tudjatok! 
 Legtöbben közületek mindent akarnak, csak ezt nem. Nem akartok lemondani 
arról, hogy érdekesek legyetek. Nem akartok nehéz terhet. Nem akarjátok az 
Irántam való szeretetből vállalt szolgáló szeretet terhét cipelni, hanem valami 
könnyű, de látványos, rövid ideig tartó villanásokat szeretnétek mutatni a világnak, 
éspedig az Én nevemben! Ebbe Én, Jézus, soha nem fogok besegíteni! 
 Majd ha lemondasz arról, hogy valaha is gyógyítani akarj, majd ha vállalod 
reggeltől estig a hittől átjárt józan ész által is belátható feladatod elvégzését, majd 
ha nem a különlegességek miatt, hanem a szürke hétköznapok gondjai közepette is 
örülni tudsz Nekem, a te Jézusodnak, akkor remélheted, hogy vissza tudsz térni a 
normális állapotodba. 
 Én, Jézus, soha nem támogathatok rendkívüliségeket! A Szentlélek a REND 
Lelke, és nem a rendkívüliségeké! Ha valakinek adok is rendkívüli adományokat, 
akkor az illető egyáltalán nem örül ennek. Csak olyannak adok, aki ilyenre soha 
nem vágyott. Csak olyannak adok, aki Nekem örül még annak ellenére is, hogy 
rendkívüli adományban részesítettem. Igen, mert minden rendkívüli adomány 
inkább kereszt, mint nem az. 

 Drága Gyermekem! Ha vissza akarsz jutni normális állapotodba, akkor térj 

vissza Hozzám! Igyekezz átalakítani a gondolkodásodat úgy, ahogy Én felkértelek 

benneteket erre (Márk 1;15). 

 Mérhetetlenül szeretlek és várlak! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3957. 

Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK! 

 Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Miben és hogyan segítsek? Vegyük sorra életed problémáit. 

Férjedtől elváltál, mert családjával nem törődött. Te bálványként néztél fel rá, tehát 

Isten elé helyezted őt. Bizony, aki egy bálványhoz köti magát, az az ördög egyik 

megjelenülését engedi hatni magára. 

 Fájó sebeket kaptál egy örökösödés kapcsán. Az örökösödéseknek soha nem 
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volt jellemzője a békességteremtés. Amikor mindenki a kapásra van beállítva, ott a 

szíve békéjét senki nem találhatja meg. Bizony, ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy 

az igazság rendje nála szenvedett leginkább csorbát, s ez elégtételt kíván. 

 Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz 

kötöttségedből, külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való 

megkötözöttséged feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék 

húsbavágó lett. Előbb-utóbb minden megkötözöttség ezt eredményezi. Bár 

tudjátok, hogy az Általam megkívánt szeretet a valódi rászorulókat helyezi 

előnybe, de a vérkötelék ebbe nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy olyan terület, 

amelyen Én, Jézus, segíteni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a 

valódi rászorulókon akar segíteni. 

 Drága Gyermekem! Én, Jézus, csak azokon tudok segíteni, akik nem kívülről 

befelé, hanem belülről kifelé akarják rendezni életüket. Mindenki számára 

biztosítom azt a szívbékét, amelyet megígértem: „Gyertek hozzám mindnyájan, 

akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket!” (Mt 11;28.) 

Igaz, ennek kritériuma az, hogy a valódi rászorulók gondjait kell megpróbálnotok 

könnyíteni. Ez az ígéretem örökkön örökké igaz és szent! 

 Örülök, hogy kiöntötted Előttem szívedet. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3958. 

Kérdező: ÁRTATLANUL BÁNTOTTAK 

 Törvénytelenül jártak el velem szemben. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Neked mindenkor azt kell tenned, amit a szíved diktál. Mindenkinek csak akkor 

nyugszik meg a lelkiismerete, ha hallgat reá. Igaz, felkértelek benneteket arra, hogy 

alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15), de azt mindenkinek magának kell 

tudnia, hogy hol tart ezen az úton. Kívülről befelé még senki nem találta meg 

végleg szíve nyugalmát. Minden igazi megoldás belülről kifelé kell hogy történjen! 

 Ma sem tudok okosabb tanácsot adni, mint amit adtam évekkel ezelőtt. Ezért 

nagy-nagy szeretettel visszaküldöm elmélkedésre az akkor írt válaszomat. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3959. 

Kérdező: TÁRSAM HITELES? 

 1. Társam „égi” üzenetei hitelesek voltak? 

 2. Állapotszerű hazugságban él az, aki rendszeresen hat rám? 

 3. Áldásod van egy külföldi kapcsolatomon? 
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HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A jó szándék még nem elég ahhoz, hogy valaki hiteles legyen. Az általad 

említett üzenetek jó szándékát nem kell megkérdőjelezned. De az, hogy ebből az 

üzenetből valami megvalósult, nem ok arra, hogy az egészet is hitelesnek vehessed. 

 Ha valakinek nagy a hite, akkor még Isten akaratával ellentétes dolgok 

megvalósítására is képes az illető mindaddig, amíg erre engedélyt kap.  

 Az Én kereszthalálomat megvalósító gyilkosok között is volt, nem is kevés, jó 

szándékú! Ez azt jelenti, hogy „égi” üzenetekre csak akkor építsetek, ha az Én 

evangéliumaimmal azok alátámaszthatók. A tudattalanotokból kivetített vágyak 

igen gyakran megtévesztik az érintetteket. 

 2. Lehet állapotszerű tévedésben élni. A hazugság egy olyan tudatos elferdítése a 

valóságnak, amelynek következményei szinte beláthatatlanok! 

 Ha valakit hazugságon kapsz, akkor feltétlenül fontos, hogy bizalmad 

gyengüljön vele kapcsolatban. Hinni, bízni, csak abban szabad, aki igazolta, hogy 

méltó erre! Feltétel nélküli bizalom, hit, még Istennel kapcsolatban sem kívántatik 

meg senkitől. Isten minden szellemi teremtényével kapcsolatban gyakran és 

nyomatékosan igazolja azt, hogy Ő megbízható! 

 Kétségtelen, hogy állapotszerűen nem lehet azzal élni, aki rendre be akarja 

csapni társát. Itt a tűrőképesség, amely különböző szempontok figyelembevétele 

alapján erősödik vagy gyengül, különböző. A körülmények változásai miatt ennek 

megítélése veled kapcsolatban a te feladatod. Én, Jézus, e téren sem vehetem át 

tőled döntésedért a felelősséget. Csak annyit ígérhetek, hogy Én, Jézus, nem tágítok 

mellőled, bárhogy is döntesz! 

 3. Egy nagyon igaz és szent cél érdekében épülő kapcsolatra mindig örömmel 

adom áldásomat! Ajánld többször is ezt a kapcsolatot égi Édesanyátok szerető 

szívének oltalmába! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3960. 

Kérdező: MI A HIVATÁSOM? 

 1. Mi a hivatásom ebben az életben? 

 2. Hol tartok most a lelki fejlődésemben? 

 3. Milyen irányban kell átalakítanom a gondolkodásomat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Feltett kérdéseid annyira döntőek, hogy e kérdésekre már sokszor adtam választ 

HANG-médiumomon keresztül. Most tehát csak megismétlem ezeket, és meg 

fogod érteni, hogy miért. 

 1. Mindenkinek hivatása a Földön a szeretni tanítás! De nem akármilyen 
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szeretetre kell tanítanotok azokat, akik erre fogékonyak (János 13;34). Ez az 

egyetlen hívatás létezik a Földön. A többi mind kenyérkereseti munka. 

 2. A reggeli és az esti imáidban tudom megmondani azt, hogy hol tartasz. 

Érzelmi világod, döntéseid, hangulataid, körülményeid, ezek mind-mind 

alakítanak, formálnak téged. Ha most egy határozott véleményt mondanék 

fejlődésed fokáról, lehet, hogy amikor e válaszomat olvasod, már egészen mást kell 

gondolnom rólad! 

 3. Én, Jézus, azért jöttem a Földre, hogy az Általam elmondott és bemutatott 

gondolkodás irányában kezdjétek el a gondolkodás-átalakítást. Gyakran olvasd az 

evangéliumaimat! Tehát nem a Bibliát, hanem a Bibliában lévő evangéliumaimat! 

Idővel tisztán és egyértelműen tudni fogod, hogy gondolataid, döntéseid mennyire 

vannak szinkronban Velem, Jézussal, aki benned élek (Jn 14;23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

3961. 

Kérdező: MEGGYÓGYULOK-E VALAHA? 

 1. Nem vagyok elég erős arra, hogy akaratomat másokkal szemben érvényesítsem. 

 2. Meggyógyulok-e lelkileg, testileg valaha? 

 3. Szeretnék mindig igazmondó lenni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Neked nem másokkal szemben kell akaratodat érvényesíteni! Neked az a 

fontos, hogy az Én, a te Jézusod szerint érvényesítsd akaratodat. Erre mindig képes 

vagy, mert Én, Jézus, soha nem kívánok senkitől olyat, amit meg ne tudna tenni. 

Még a rossz embereknél is rosszabb lennék, ha olyasmit kérnék tőletek, amire nem 

vagytok képesek! 

 Tehát, ne a mások akarata legyen számodra a fontos, hanem az Én, a te Jézusod 

akarata. Ezt pedig, ha van reggeli és esti imád, akkor mindig kihallhatod a 

szívedből, ahol benned élek! Igaz, erre napközben is gondolnod kell! 

 2. Nincs olyan nap, hogy lehetővé ne tenném számodra a lelki gyógyulást, ami a 

lényeg! A testi betegség vagy egészség nem tartozik a lényeghez. Beteg testtel is 

lehet boldog bárki, és egészséges testtel is lehet boldogtalan bárki. 

 A szenvedélybetegségtől, mint pl. az alkoholfüggőség, nagy számban 

szabadulnak meg azok, akik írnak Halász Endre plébánosnak, akinek címe: 2111. 

Szada, R.K. Plébánia. Ő ad e téren megfelelő, Általam, Jézustól megáldott 

elirányítást. 

  3. A hazugság a gyávaságnak és az önzésnek egy olyan ördögi formája, amely, 

éppen, mert a hazugság atyjának hatása, csak nagyon rövid távon, és akkor is csak 

nagyon gyenge hatásfokkal tud némi bódulatot biztosítani. Aki hazudozik, az 
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menekül. Aki menekül, az előbb-utóbb bódul. Aki bódul, az képtelenné teszi magát 

arra, hogy boldog legyen. Igen, mert a boldogság nem a menekülésnek, hanem a 

szembesülésnek a következménye. 

 Az egészen biztos, hogy Én, Jézus, aki azért jöttem a Földre, hogy tanúságot 

tegyek az IGAZSÁGRÓL, csak azzal tudok élő kapcsolatot fenntartani, aki az 

IGAZSÁGBÓL valónak akarja tudni magát (Jn 18;37). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3962. 

Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM! 

 Tele van a szívem hálával irántad, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az Isten lelke egyaránt megszomorítható és megörvendeztethető (Ef 4;30). 

 A Földön - ahol több milliárd ember él és halad az örök élet felé, s ezek mind az 

Isten gyermekeinek boldogságára jöttek létre - az Isten számára nagy-nagy 

szomorúságot jelent a hitetlenség, a szeretetlenség, a közömbösség és főleg a 

hálátlanság, amely az előbbieket összefogja. 

 Nagy öröm Számomra, amikor olyan szívek hangját hallom, mint a tiéd! Igen. 

Hálaadó imád olyan örömöt jelentenek Számomra, annyira enyhíti Lelkem 

szomorúságát, hogy elmondhatom: Ha csak rád nézek, már nem hiába jöttem le 

közétek a Földre! Már csak érted is érdemes volt vállalnom a kereszthalált! 

 Már a földi életedben is megtapasztalhatsz abból valamit, hogy Engem, a te 

Jézusodat, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3963. 

Kérdező: RETTEGEK CSALÁDOMÉRT 

 Uram! Tele vagyok rettegéssel gyermekem, unokám miatt! 

HANG: "Drága Gyermekem! Nem is tudom, hogyan nyúljak hozzád?! Tele vagy 

lelki sebekkel, amelyek környezeted hatására keletkeztek azáltal, ahogy e 

környezetedre reagáltál. 

 Én, Jézus, sem tudom, hogyan hámozzalak ki abból a megkötözöttségből, 

amelybe annyira belegabalyodtál, hogy benső békéd, amelyet Én, Jézus, kínálok 

neked, egyszerűen nem jut el sem a tudatodhoz, sem a szívedhez. 

 Mit is mondjak neked? Hogyan tudnám megértetni veled, hogy a te gyermeked, 

unokád, nem a te gyermeked, unokád?! Hogyan próbáljam megértetni veled, hogy 
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a te boldogságodhoz semmi közük nincs, mint ahogy az ő boldogságukhoz sincs 

köze a te boldogságodnak?! Mint ahogy az Én boldogságomhoz sincs semmi köze 

a pokolban és a földi pokolban szenvedőknek. Hogyan értessem meg veled, hogy 

az istenszeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem szeretővel az Isten sem 

tud mit kezdeni?! Hogyan értessem meg veled, hogy Isten nem arra való, hogy 

téged babusgasson, mint te az unokádat, akaratodat teljesítse, amint te azt Eléje 

tárod?! Hogyan tudnám megértetni veled, hogy te bálványimádó vagy, amikor 

benső békédet, nyugalmadat nem az Istennel való kapcsolatodtól teszed függővé, 

hanem attól, hogy mi van azokkal, akikhez a vérkapcsolat köt téged. 

 Nem tudok mást tenni, mint igazat mondani! Igaz az, hogy nincs gondja annak, 

aki elhiszi, hogy Isten valóban a gondviselője. Igaz az, hogy Isten mindenkinek 

gondviselője, aki Benne akar megnyugodni. Igaz az, hogy sem az egészség, sem a 

betegség nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az a szeretet tartozik, amelyet Én, 

Jézus, így vezettem be: „Új parancsot adok nektek (Jn 13;34)!” Igaz az, hogy 

mindannyian meghalni jöttetek a világra. Igaz az, hogy boldog az, aki elkövet 

mindent azért, hogy a halála órája legyen a földi élete legboldogabb órája! 

 Tömören: Igaz az, hogy a földi élet inkább pokol, mint mennyország, de 

mindenki, aki befogad Engem, Jézust, az életébe, Velem és Általam az égi 

békének, a mennyek országának hordozója lesz (Mt 11;28). 

 Drága Gyermekem! Te is és mindenki csak önmagatokért feleltek. Isten sokkal 

jobban szereti gyermekedet, unokádat és még a vődet is, mint azt te valaha is el 

tudnád érni. A Földre te is azért jöttél, mert van törleszteni való adósságod. 

 Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha többet foglalkoznál az 

evangéliumaimmal! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3964. 

Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT 

 Családom tagjaiért aggódom. Uram, segíts! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon megértem aggódásodat. Mint édesanya, azt szeretnéd, ha egész 

családod befogadna Engem, Jézust. Hidd el, Én, a te Jézusod is ezt szeretném. 

 Arra kell törekedned, hogy aggódásodnál legyen nagyobb a hited! El kell 

hinned, hogy Én, Jézus, jobban szeretem egész családodat, mint te valaha is 

szerethetnéd családodat. Hidd el, hogy a te benső békéd, boldogságod nem függhet 

attól, hogy családod hogyan viszonyul Hozzám, Jézushoz. Ettől az ő békéjük, 

boldogságuk függ! 

 Ha Én, Jézus, nem tudom rábeszélni őket belülről arra, hogy higgyenek 
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Bennem, szeressenek Engem, akkor te hogyan tudnád ezt megtenni kívülről?!  

 Ne arra törekedj tehát aggodalmaskodva, hogy ők megtérjenek, hanem arra, 

hogy te, mivel szeretsz Engem, sugározd feléjük azt a békét, azt az örömet, amelyet 

Én mindenkinek megadok, aki ezt Tőlem kéri!  

 Tanulj meg örülni Nekem! Többször gondolj arra, hogy a boldog Istennek csak 

boldog gyermekei lehetnek, és te valóban gyermeke vagy a boldog Istennek! 

Tudnod kell, hogy magadban akkor is Mennyországot hordozol, amikor szinte a 

pokol tombol körületted! Az Istent szeretőknek minden a javára válik. Az Istent 

nem szeretők pedig egyszer csak rájönnek arra, hogy az ő boldogságuk is csak 

Istenben található meg. Ebben bízz, ebben reménykedj! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3965.  

Kérdező: A JÓVAL MINDIG EGYÜTT JÁR A ROSSZ? 

 1. Hogyan lehet segíteni azon, akit a Rossz kerít hatalmába? 

 2. Kivel és miért történhet meg ilyen eset? 

 3. Ahol jelen van a Jó, ott a Rossz is megjelenik? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azon, akit a Rossz hatalmába kerített, ördögűzéssel lehet segíteni. Ennek 

pedig a módja az, hogy imával és böjttel fel kell készülni arra, hogy Nevemben, 

tehát Jézus nevében, eredményesen tudjatok ráparancsolni a Gonoszra, hogy 

távozzék! 

 Azokkal kapcsolatban, akik pszichiátriai kezelésben is részesültek már, nem 

szükséges az ördögűzés. Elég, ha arra ügyeltek, hogy ne legyenek ön- és 

közveszélyesek. Tehát úgy kell kezelnetek az ilyen embert, mint egy beteget, aki 

éppen azért, mert nem beszámítható, nem is felel szavaiért, tetteiért. 

 2. Csak azokkal történhet ilyesmi, akik ennek lehetőségét már születésük előtt 

nem zárták ki földi életükből. 

 3. A földi életben valóban együtt van a jó és a rossz. „Belül” feltétlenül a JÓ van 

abban, aki Engem, Jézust, befogadott, elfogadott Urának, Megszabadítójának. 

„Kívül” szinte mindenkor inkább a Rossz van jelen, mint a jó! A Pokol 

mindenképpen „külső” sötétség azok számára, akik az enyéim! Én, Jézus, nem a 

„külső” körülmények poklát jöttem megsemmisíteni, hanem a „benső” világ 

mennyországát jöttem megteremteni azokban, akik lehetővé teszik Számomra, 

hogy az újjászületés kegyelmében részesítsem őket. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3966. 

Kérdező: HALLGATHATOK ÉRZÉSEIMRE? 

 1. Szerethet valaki olyat, akit nem szabad? 

 2. Érzéseimre mikor hallgathatok? 

 2. Ki az, akiről kisfiam beszélt? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szeretet egy olyan jó akarat, amely ellene van mindenfajta önzésnek. 

Amikor valaki arról beszél, hogy szeret valakit, akit nem szabad, akkor nem arról a 

szeretetről beszél, amelyet Én, Jézus, új parancsként adtam nektek (Jn 13;34). Az 

ilyen ember általában az önzésnek, a társával kapcsolatos áldozattól való 

ódzkodásnak arról a formájáról beszél, amely felé megnyílott. 

 A nyitottságnak és a lezártságnak alapvető szerepe van az erkölcsi rendben 

minden ember számára, aki felelősséget érez önmagáért. Ha elfogadod azt, hogy a 

Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, s tudom, hogy elfogadod, 

akkor megértesz Engem. A Földön Nekem volt a legnagyobb szeretetem és az 

Édesanyámnak. Nekünk kellett a legnagyobb áldozatot is vállalnunk! 

 A nyitottság és a lezártság nem a véletlen műve! Mindkettő felelős döntés 

következménye. Ha nem így lenne, akkor senki életében sem lehetne soha hűségről 

beszélni! Minden hűség megváltoztathatatlan alapja a nyitottság és lezártság 

területén hozott felelős döntés! 

 2. Azok a szavak, amelyeket hallottál bűneid megbocsátásával kapcsolatban, 

szinkronban vannak az Én irgalmas szeretetemmel. De a másik: "Ő az!", idegen 

Tőlem. Édesapád jelenlétének megérzése is szinkronban van szeretetemmel, tehát 

igaz. 

 3. Egy gyermek benső világa nagyon érzékeny tud lenni a szellemvilág felé. De 

ebben rejlik veszélye is. Mindig a következmények igazolják, hogy jó vagy nem jó 

forrásból meríti egy gyermek a szellemvilágból jövő információit. Soha nem 

szabad engedni, hogy egy gyermek vezesse a felnőttet! De egy felnőtt sokat 

tanulhat egy gyermektől! Nem abból, amit mond, hanem abból, ahogy élnie 

kellene! Én, Jézus, amikor gyermekkel példálóztam, akkor erre gondoltam (Lk 

18;17). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3967. 

Kérdező: RENDEZŐDIK CSALÁDOM ÉLETE VALAHA? 

 Leányom, unokám családja rendeződik-e valaha? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A te imád és unokád imái kimondhatatlanul sokat jelentenek! Azok, akik 
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imádkoznak, tehát lelküket Istenhez emelik, előbb-utóbb feltétlenül meg fogják 

érteni, hogy szívbékéjüket Nálam, Jézusnál, nemcsak megtalálják, de meg is tudják 

őrizni! 

 Más tehát az egyén, és más egy család. Mivel egy család békéje, harmóniája 

külön-külön azoktól függ, akik e család tagjai, és mivel senkire sem lehet 

rákényszeríteni azt, hogy higgyen Bennem, szeressen Engem, ezért a család, mint 

olyan, mindenkor küzdőtér marad, és nem menedékhely (Mt 10;37). 

 Bizony igaz, hogy az, aki bárkit Elém, a te Jézusod elé helyez életében, előbb-

utóbb képtelenné válik arra, hogy emberséges maradjon azokhoz, akikkel együtt él. 

 Jó tehát, hogy imádkoztok családotokért, de tudnotok kell, hogy mindenkinek a 

saját lelke megszentelése kell legyen a legfontosabb! Ez pedig azt jelenti, hogy a 

legfontosabb abban a szeretetben növekedni, amelyre Én, Jézus, kértelek 

benneteket (János 13;34). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3968. 

Kérdező: RENDET AKAROK MAGAMBAN! 

 Szeretném rendezni életemet! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A mennyek országa a SZERETET országa. Ebben az országban nincs JOG! 

Ebben az országban a REND-et a Szentlélek biztosítja, Aki az Atyának és a Fiúnak 

közös Lelke! 

 A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Földön a rendet a jog biztosítja. A Szeretet 

Lelke, tehát a Szentlélek, felette áll a jog rendjének, amely lehet erkölcsileg nem jó is! 

 Te meg vagy kötözve egy olyan jogi kötelékkel, amely köteléknek az Isten 

országában nincs semmi értelme. Amíg e köteléket nem tudod leoldani magadról, 

addig nem tudom biztosítani számodra azt a szívbékét, amelyet a világ nem adhat, 

de el sem vehet az enyéimtől. 

 A vallásosság ördöge az egyik leggonoszabb ördög. Már az első 

testvérgyilkosságnak is ő volt a kitervelője (Káin-Ábel esete). A világ végezetéig 

mindent elkövet azért, hogy a különböző vallásjogi előírásokkal gátolja a legfőbb 

jót, az Általam elétek élt és elmondott isteni szeretet útját: Senkinek nem ártani, 

mindenkinek megbocsátani, és segíteni a rászorulón! Aki ezt teszi, az fölötte áll 

minden állami és egyházi törvénynek! 

Megáldalak téged, az általad megnevezett kislányt és édesapját 

a kapcsolatok Lelkével, tehát a Szentlélek szeretetével! 

******************************************************** 
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3969. 

Kérdező: ROMLIK AZ ÁLLAPOTOM 

 Főleg testileg, egyre rozogább állapotban vagyok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az természetes, hogy vágyaid előtte járnak képességeidnek és lehetőségeidnek. 

Ez bizonyos értelemben a lelki fejlődés velejárója! Ez nem más, mint a benned élő 

égi honvágy megnyilvánulása. De lelki békéd itt és most nem attól függ, hogy 

milyenek a vágyaid. Attól sem, hogy milyenek a képességeid, a lehetőségeid. A te 

lelki békéd attól függ, hogy mennyire tudsz ráhangolódni az Én, a te Jézusod 

vágyaira! 

 Már agyon csépelt mondás az, hogy a Föld nem Mennyország. De annak 

megélésére törekedni, hogy a mennyek országa benned van, ez bizony soha nem 

lehet elcsépelt igazság. Ez a törekvés naponta megújításra, megújulásra szorul! Ez 

az a „szilárd pont”, amelyhez a napi gondok, problémák közepette igazodnia kell 

annak, aki nemcsak belül, de kívül is, országom boldog polgára akar lenni örökre. 

 Számodra nem tudok most okosabbat mondani, mint azt, amit már annyi 

testvérednek, annyi gyermekemnek elmondtam: Velem indulj naponta, Értem tedd, 

amit teszel, és örülj annak, hogy nem arra kell tenned a hangsúlyt, milyen vagy, 

hanem arra, hogy az Enyém vagy! Így nemcsak meg fogod érteni, de meg is fogod 

tapasztalni, hogy a boldog Istennek valóban boldog gyermekei vannak már itt a 

Földön is!  

 A legbonyolultabbnak, legösszekuszáltabbnak tűnő földi élet is ilyen egyszerű, 

ha él valakiben a hitben, a reményben és az Általam megkívánt szeretetben való 

növekedés utáni vágy (János 13;34). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************** 
3970. 
Kérdező: MIÉRT NEM SZÓL HOZZÁM AZ ÚR? 
 1. Nem szól hozzám az Úr. Elbizonytalanodtam. Zavarnak a templomi papi 

díszruhák. Miért árulják Jézus képét pénzért? 
 2. Másképpen gyógyítok, mint tanultam. Mintha eredményesebb lenne így. 
 3. Túl kényelmes körülményben élek. Családom istentelen. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Azt mondtam ugyan, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, de azt 
nem mondtam, hogy boldogok, akik nem hallanak! 
 Igenis, szólok hozzád! Engem is zavarnak a templomi díszruhák! Ezt hallod 
magadban. Azok, akik hordják, igyekeznek azzal magyarázni, amivel az aranyozott 
kelyheket, a drága templomi feszületeket, megszentelendő mulandó kincseket, a 
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lelkipásztorkodáskor használt drága autókat, stb. Úgy gondolják, hogy ezzel 
külsőleg is meg lehet mutatni az Én isteni méltóságomat. Tételezz fel náluk jó 
szándékot! Mint tudod, a fát gyümölcséről lehet felismerni. A gyümölcséről, és 
nem az árnyékáról! 
 2. Ez az utolsó mondatom e problémádra is érvényes. Azt is tudod, hogy a 
gyógyításnak minden formája vagy arra törekszik, hogy meghosszabbítsa a 
mulandó életet, vagy elviselhetővé tegye azt. A gyógyítás tehát csupán eszköz a te 
életedben is arra, hogy amint te engeded irányíttatni magadat a benned élő Lélektől, 
úgy tegyenek azok is, akiket eredményesen gyógyítasz. 
 3. Minden eszközt a CÉL minősíti! Nem az az érdekes, hogy hogyan élsz, 
hanem az, hogy KIÉRT élsz! Kényelmesen, kényelmetlenül egyaránt lehet 
boldogan is, boldogtalanul is élni. Az igazi alázat nem az, ha valaki szegénységben 
koldusként él, hanem az, ha gazdagságban, amit nem ő verekedett ki magának, 
tudja e a koldus-létet megélni! 
 Nekem is fáj, hogy családod olyan, amilyen. De te már tudod, hogy egyszer 
feltétlenül fel fogják ismerni azt, amit most bódulatukban nem akarnak felismerni. 
Előbb-utóbb mindazok, akik „kikosaraztak” Engem - amikor megkértem őket -, 
éppen úgy, mint a tékozló fiú, vissza fognak térni Hozzám. Nem tettem kivételt 
senkivel, amikor elmondtam Jn 12;32 szavait. Mindez tehát csak idő és számukra 
szenvedés kérdése! 
 Az nem baj, ha kívül-belül megtapasztalsz valamit abból, hogy a földi élet 
nagyon nem Mennyország. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************** 

3971. 
Kérdező: ÉLETIGÉT KÉREK! 

 1. Kérek egy életigét! 

 2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot. 

 3. Van-e üzenete a napfogyatkozásnak? 
 Egy látomásszerű álmomról kérdezem a HANG-ot. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Életigét neked kell választanod. Ezt helyetted nem teheti meg senki. „Mi ez 
az örökkévalósághoz képest?” „Isten plusz egy fő az abszolút többség!” „A 
Győztes oldalán állok!” „Az istenszeretőnek minden a javára válik!” „Nem az a 
döntő, hogy milyen vagyok, hanem az, hogy kié vagyok!” „Akinek van 
Gondviselője, annak nem lehet gondja!”, stb, stb. Ezeken kívül még sokat 
találhatsz, sok közül választhatsz, akár a Bibliában, akár a HANG-könyvekben, 
akár más írásokban. 
 2. Sem könyvről, sem személyről, általában nem mondok véleményt. Csak azt 
fogadjátok el hitelesnek, ami szinkronban van evangéliumaimmal. 
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 3. Mindennek van üzenete! Csak „akinek füle van, hallja meg!” Látomásodnak 
is! A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megmarad! 
Erre is azt kell mondanom: „Akinek füle van, hallja meg!” 

Megáldalak: A küldött képekre adott áldásom maradjon veled egész életedben! 
Adjon ERŐT, BÉKÉT, ALÁZATOT!" 

******************************************************** 
3972. 

Kérdező: VAN ÖTÖDIK EVANGÉLIUM IS? 

 1. Ádám és Éváról, a teremtésről kérdezem a HANG-ot  
 2. Az ötödik evangélium létezik? Hol van? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Tudom, hogy különböző érdeklődési területek vonzanak különböző 
embereket. Van, aki az égitestek számát szeretné tudni, van, aki az anyag 
rejtelmeiben, a sejtek világában, az elektromosság részleteiben stb. szeretne égi 
üzenetekben részesülni. Vannak, és nem kevesen, akik a szellemvilág tagoltságát, 
ezek szerepeik milyenségét kutatják. 
 Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy az erkölcsi rendben ráébresszelek 
benneteket arra, hogy ne csak magatokat, hanem a másik embert is szeressétek 
embernek az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor is, ha ez nehéz. 
Ehhez rendelkezésetekre bocsátom az ERŐMET (Jn 14;23)! Tehát azért jöttem, 
hogy megtanítsalak benneteket arra, hogyan lehettek már a Földön boldogok. 
Vagyis, nem a rajtatok kívüli világ érdekességeit akartam feltárni előttetek, hanem 
szívetek erkölcsi értékeire akartam és akarom ma is irányítani figyelmeteket. 
 Jó iránytű e kérdés feltevése: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 
 2. Nemcsak öt evangélium van. Van több is. Az általatok ismert négy 
evangéliumban mindent megtaláltok, amit tudtul akartam adni nektek. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3973. 

Kérdező: SZERVÁTÜLTETÉSRŐL 

 A szervátültetésről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Bármennyire tömören, röviden akarok beszélni, feltétlenül az elején kell 

kezdenem. 

 Mivel Isten tökéletes, ezért nincs Benne meg nem élt képesség. Isten a maga 

teremtő képességét azért aktualizálja szellemi teremtményeiben, mert be akarja 

kapcsolni őket az Ő végtelenül boldog szeretetébe.  

 Midőn megteremtett benneteket, hogy ne csak legyetek, hanem boldogok is 

legyetek, ezért azonnal „megkérte a kezeteket”! Aki erre boldogító igen-t mondott, 
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azokat hívjátok jó angyaloknak. De voltak olyanok, akik önnön nagyságuk tudatára 

ébredve „kikosarazták” az Istent. Ezzel a legoptimálisabb lehetőséget elmulasztva 

arra, hogy bekapcsolódjanak Isten boldogságába. Egy részük ezt nagyon fájlalta, de 

ezt már vissza nem csinálhatta. Olyan ez, mintha valaki, aki képes egy mázsát 

felemelni, e képességét húsz kiló felemelésére gyengíti. Ennek hiába nyújtanak már 

egy mázsát. Nem tud vele mit kezdeni. Olyan ez, mint amikor valaki egy optimális 

fény számára elrontja saját szemét. E szemmel már az adott fényben látni képtelen. 

 E fájlalást, megbánást lehet vágykeresztségnek nevezni. E „bukott” szellemek 

vágyakoztak arra, hogy de jó volna olyan képességgel rendelkezni újra, amellyel 

vissza lehet szeretni az Istent. De voltak olyan „bukott” szellemek is, akik nem 

bánták meg, hogy Istent „kikosarazták”. Ezek szinte belemerevülve Isten iránti 

gyűlöletükbe, inkább ártani szerettek volna Neki. 

 Isten soha nem szűnik meg szeretni szellemi teremtményeit! Vállalta, hogy 

letranszformálódik bukott teremtményeihez. Igen! A végtelen a nyomorulthoz, a 

nagy a szinte semmihez, a mindenkor hű a hűtlenhez. Ehhez szüksége volt arra, 

hogy a létet anyaggá sűrűsítse, s lehetővé tegye szellemi teremtényeinek, hogy 

beleszülessenek ebbe az anyagba, amelybe Ő is bele fog születni. Így már lehetővé 

válik a vágykeresztségben leszületetteknek az, hogy az emberben vissza tudják 

szeretni Istent. 

 Azok, akik vágykeresztségben éltek születésük előtt, vágyva vágytak arra, hogy 

ezzel a vágykeresztséggel megszülessenek a Földön. Vagyis, vágyva vágytak arra, 

hogy amit születésük előtt elhatároztak, tehát azt, hogy képessé váljanak 

visszaszeretni Istent, ezt - mint földi emberek - gondolkodásuk átalakítását vállalva, 

tehát megtérve, megvalósíthassák a Földön emberként a Földön megjelent Isten 

felismerését (hitben) és az emberben élő Isten visszaszeretését. 

 Azok pedig, akik nem bánták meg bukásukat, szintén nagy számban 
megjelentek és jelennek meg ma is a Földön, hogy mind Engem, Jézust, mind az 
enyéimet támadják. Ezekre mondottam, hogy ők az ördögatyától vannak. Ezekről 
mondottam, hogy értük nem imádkozom. 
 Akik a gondolkodásuk átalakítása által vállalnak Engem, a Földre szállt Istent, 
azok a Lelkem által olyan újjászületésben részesülnek, amely feltétlen feltétele a 
mennyek országába jutásnak (Jn 3;3). Amíg ez meg nem történik, tehát amíg nincs 
újjászületés, mindaddig újraszületés van az enyéim számára is. 
 Mivel vágykeresztségbe csak a szellemvilágban lehet részesülni, ezért azok, 
akik  e nélkül születtek le, a szellemvilágba visszatérve erre ismét lehetőséget 
kapnak, és akkor már ők is e vággyal jönnek le a Földre. 
 Az orvosok részéről minden eszközt fel kell ajánlaniuk, az embereknek pedig 
minden lehetőséget meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy a mulandó élet 
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meghosszabbítása és elviselhetőbbé tétele által eljussanak az újjászületés átélésére. 
Csak az mondható valóban Istent szeretőnek, aki az Isten által nektek biztosított 
eszközök és lehetőségek felhasználásával igazolni igyekszik azt, hogy nem akar 
mulasztással sem vétkezni. 
 Bizony az okosság és az óvatosság az élet minden területén, még az 
autóvezetésnél is, lelkiismeretileg kötelező! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************* 

3974. 

Kérdező: GYERMEKNEVELÉSRŐL 

 Gyermekem nevelésében kérek tanácsot! 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Önmagad nevelésére tudok tanácsot adni, s akkor közvetett módon gyermeked 
nevelését is helyre tudod tenni. Nem azt mondom, hogy változtatni tudsz 
gyermeked viselkedésén, mert ezen csak ő tudna, hanem azt, hogy helyére tudod 
tenni. Egy negatív és egy pozitív tanácsot adok.  
 A negatív tanácsom az, hogy soha ne légy bűnrészes gyermekeddel 
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy amíg a te asztalodról étkezik, addig neked kell 
meghatároznod, hogy otthon mit csináljon! Tévé, rádió, otthoni szórakozás, ha 
pénzbe kerül, akkor a nem otthoni szórakozás is, esti kapuzárás, étkezési idő, mód 
meghatározása, a gyermek dolgaiban a rend megtartása, ezek mind-mind olyan 
dolgok, amelyekben te felelsz magadért! Soha nem szabad tehát belemenned az 
úgynevezett béke kedvéért olyasmibe, amit helytelennek tartasz, és a te 
hatalmadban áll, hogy döntsél. Ha ő mindennek ellenére másképpen dönt, azért ő 
vállalja a felelősséget. Magára vessen! 
 Ez lényegében annyit jelent, hogy törekedned kell arra, hogy ne légy 
megkötözve gyermekeddel. 

 A pozitív tanácsom: Imáid becsületes elvégzése mellett törekedned kell arra, 

hogy a napi munkádat is becsülettel végezd el. Saját életpéldádon kell látnia 

mindenkinek, főleg gyermekednek, hogy Én, Jézus, nemcsak üres szólam vagyok a 

te életedben, hanem kell hogy meghatározója legyek életednek! 

 Hidd el, melletted állok! Rám, a te Jézusodra, mindig és mindenben 

számíthatsz, ami benső szabadságodért folytatott harcodat, lelked fejlődését illeti. A 

többi nem tartozik rád. Ha úgy gondolod, hogy túl nehéz feladatot kérek tőled, 

akkor gondolj arra, hogy az örök boldogságodnak ez az ára! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3975. 

Kérdező: AZ EGYHÁZRÓL 
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 1. Kell hinni az egyházban? 

 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni? 

 3. Szektások vagyunk-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Hinni kell az Atyában, mennynek és Földnek teremtőjében. Hinni kell 

Bennem, Jézus Krisztusban, aki isteni természetemnél fogva egylényegű vagyok az 

Atyával. Hinni kell a Szentlélekben. Egy szóval: Hinni kell az Istenben! 

 Minden egyház csak annyiban követelheti, hogy higgyenek benne, amennyiben 

alátámasztható a tanítása az Én evangéliumaimmal. Teljes értelemben vett hitet, 

életrátevést egyik egyház sem követelhet magának. Azért nem, mert pl. az 

ellenségszeretést szinte egyik sem hirdeti egyértelműen. Amelyik pedig hirdeti - 

van ilyen is-, az valami mást hagy el abból, amit Én hirdettem, illetve olyasmit tesz 

hozzá, amit Én, Jézus, soha nem hirdettem, pl. a feltétel nélküli 

engedelmeskedtetést. 

 2. A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell 

menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus 

Egyház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táján, tehát évente 

legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi 

szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül 

földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem 

meg mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak 

közvetlenül ezt tudomására is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is. 

 Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a 
híveket, mint emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádása 
nincs helyhez kötve. A vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: „De 
elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban 
imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik 
imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4;23-24).” 
 Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a 
miséző pap vagy egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem 
botránkoztatják meg a többieket. Rendteremtés szándékával, rendteremtés céljából 
semmiképpen se menj szentmisére!  
 3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból 
annyira hangsúlyoz valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja. 
 Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok miatt 
elkülönül a nagy egésztől. Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy zsidó 
szekta tagja. De ilyen értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert sokkal 
többen nem járnak templomba, mint járnak. Ilyen értelemben mindazokról lehet 
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állítani, hogy szektások, akik „kilógnak a sorból!” Nagyon természetes, hogy ilyen 
értelemben Én, Jézus, is zsidó szekta-tag voltam.  
 Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, 
amíg eretnekekké nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak! 
 A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el 
semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat 
senkitől feltétlen engedelmességet. Bizony a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, 
Jézushoz, hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el Egyházamat akkor 
sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők kígyót-békát mondanak rájuk. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************** 

3976. 

Kérdező: MI VAN KERESZTANYÁMMAL? 

 1. Jó úton járok-e? 
 2. Mi a karmikus sorsom? 
 3. Szeretnék tudni keresztanyámról!  
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Minden HANG-könyvben megtalálhatod kérdésedre a választ, amely így 
szól: A reggeli és az esti imáidban tudom tudomásodra hozni, hogy hol tartasz. Így 
levélben ez képtelenség, mivel minden nap mindenkiben történnek, történhetnek 
bizonyos változások, s az a vélemény, amelyet most mondanék, már más lehet 
akkor, amikor e sorokat olvasod. 
 Vizsgáld meg hát a reggeli és az esti imáidat, és akkor pontosan tudni fogod, 
hogy jó úton vagy-e, és hol tartasz. 
 2. A karma egy olyan sorsvonal, amelyen különböző nehézségi gócok vannak, 
amelyek leoldásra várnak. Éppen ezért csak önfegyelem, csak küzdelem árán 
tisztíthatja ki mindenki sorsvonalát. 

 Ezek a gócok könnyen felismerhetők abból, hogy önmegtagadásra, 

áldozatvállalásra szólítanak fel. 

 Ha azt kérdezed, hogy miért születtél, mi életed legfontosabb és legáltalánosabb 

feladata, akkor azt kell mondanom, hogy a szeretni tanítás! Ezt úgy kell 

megvalósítanod, hogy ez ne csak szavakban, de egész magatartásodban is 

megmutatkozzék. Szeretni tanítani szeretetlenül nem lehet! 

 3. Minden szeretet-kapcsolat ÖRÖK! Ő is fejlődésben lévő lény. Így számodra 

elég, ha tudod: imáid örömöt jelentenek számára. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3976. 

Kérdező: A  ZSIDÓSÁGNAK MI A KÜLDETÉSE? 
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 1. Mi a zsidóság küldetése ma? 

 2. Szabad tévét nézni, amikor annyi értéktelenséget látunk általa? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az Én sorsomtól semmiképpen sem választható el a zsidóság sorsa, tehát az 

Én életemtől a zsidóság élete. 

 Ez a következőt jelenti a gyakorlatban: Ábrahámmal elindult az az isteni 

küldetés, amely Velem, Jézussal, érte el tetőpontját. Isten szövetséget kötött az 

emberrel, s ez Bennem, megtestesülésemmel nyerte el teljességét. 

 Most azt mondom el, amit a zsidóságnak tennie kellett VOLNA! A zsidóságnak 

az lett volna a feladata, hogy már születésem előtt Értem éljen, és születésem után 

Belőlem éljen. 

 Születésem előtt és után - mivel minden rossz egy elrontott jó - a szenvedések 

tengere zúdult e népre mindenkor, amikor feladatát önző módon elhanyagolta. 

Igen, mert feladata az Isten áldásának hordozása volt, s ennek elmulasztása nem 

járhatott mással, és nem járhat ma sem mással, mint azzal, hogy az átok hordozója 

lehet. 

 Áldás vagy átok! Minden zsidónak naponta választania kell e kettő között! 

Áldás, ha Isten becsületét hirdeti, átok, ha a mulandó értékek becsületét védi (Móz. 

Törv. 30;19). 

 Születésem előtt, elsősorban mint NÉP élte át az Istennel kötött szövetség 

következményeit. Ma, mint a világban szétszórtan élők, külön-külön válnak 

áldássá vagy átokká mindaddig, amíg össze nem gyűjtöm, egységes néppé nem 

teszem őket annak látható jeléül, hogy Isten mindörökké hűséges szövetséges! 

 2. Az, aki a szabadság törvényét követi, tudja, hogy mit nézzen és mit ne 

nézzen, mit tegyen és mit ne tegyen. (1Kor 6;12 )  

 Kategorikus tilalmak csak a bűnökre, tehát a szeretetlenségekre, tehát az ártó 

önzésekre vonatkoznak. 

 Egy „kívüli” esemény általában mindig hordozza egyesek számára azt a 

reményt, hogy az említett eseményt jóra is fel lehet használni. 

 Minden, de igazán minden esemény, amely a szeretet növekedésére 

felhasználtatik, megengedett! Tévé, rádió, sajtó és egyéb hírközlő szervek 

önmagukban mind ilyesmit hordoznak. A VEVŐN, a NÉZŐN, a HALLGATÓN, 

az OLVASÓN múlik minden! 

Megáldalak a POZITÍV GONDOLKODÁS LELKÉVEL!" 

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

3977. 

Kérdező: TÉVEDHET EGY MEGVILÁGOSODOTT? 

 1. Hogy eshet valaki illúzióba, ha megvilágosodást hordoz? 
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 2. Miről lehet megismerni valaminek igazi értékét? 

 3. Üzenj valamit testvéremnek! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mindenki csak a megvilágosodás LEHETŐSÉGÉT hordozza magában! Csak 

az a megvilágosodott, aki e LEHETŐSÉGGEL élve, vállalva az Általam, Jézus 

által, felkínált gondolkodás-átalakítást, valóban úgy gondolkodik, mint Én, Jézus. 

Az ilyen ember nem eshet illúzióba!  

 2. Minden az örökkévalóság mérlegén mutatja meg igazi értékét. E kérdésre: 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” adott válasz leleplezi minden mulandónak 

az értékét. Vagyis azt, hogy megfelel-e szerepének. Minden mulandónak eszköz-

szerepe van! Eszköz arra, hogy növekedjetek abban a szeretetben, amelyet 

bemutattam és elmondtam nektek (Jn 13;34). 

 3. Földi halandóval nem szoktam senkinek üzengetni. Ha mégis, akkor 

általában már nagy baj van az illetővel, mégpedig a közérdek szempontjából (Lk 

13;32). 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3978. 

Kérdező: A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL 

 1. Mit jelent a gondolkodás-átalakítás? 

 2. Mivel Isten mindenkit szeret, mit tudok ezzel kezdeni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A gondolkodás-átalakítás egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem kell törődnöd 
a világ dolgaival. Attól, ha valaki nem törődik a bajokkal, a bajok még 
megmaradnak. A gondolkodás-átalakítást vállaló ember nagyon is foglalkozik a 
világ bajaival! Még pedig azért, hogy megszüntesse a bajokat. Igen, mert a 
gondolkodás-átalakítás szemeket nyit egy olyan látásra, amelyben kezelni lehet a 
bajokat. 
 Gondolkodást átalakítani csak gondolkodással lehet! El kell gondolkodnod az 
Én, a te Jézusod tanításán. Rendszeresen olvasnod kell tehát az evangéliumokat, 
meg kell keresned azokat az embereket, legalább egyet közülük, akik szintén 
boldogok akarnak lenni, és meg kell tanulnod helyesen imádkozni. E három forrás 
mindegyikét használnia kell annak, aki át akarja alakítani a gondolkodását, vagyis 
látni akarja az életet úgy, hogy abban képes legyen boldognak tudni magát még a 
legnehezebb körülmények között is. 
 Amikor valaki nem akar törődni a bajokkal, akkor a bódulat irányában indul el, 
s ez hosszabb távon nagy-nagy szenvedésekkel jár. 
 2. E kérdésedben pontosan a te gondolkodásodban tudom bemutatni azt, hogy 
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mit is jelent a gondolkodás-átalakítás. 
 Mondhatja-e a hal a tengernek: „Mit kezdhetek veled, hisz minden hal belőled 
él?” Nemde inkább azt kell mondania: „Mivel minden hal képes belőled élni, hát 
nyilván, hogy én is képes lehetek erre!” 
 Ha te azt gondolod, hogy mivel Isten minden embert, még a leggonoszabbat is 
szereti, ezért nem lehet az Ő szeretetébe belekapaszkodni, akkor te arról teszel 
tanúságot, hogy nálad a szeretet kijelentése nem jelent semmit. Arról teszel 
tanúságot, hogy a te szeretetednek nincs tartalma! Arról teszel tanúságot, hogy 
nálad a szeretés és a nem szeretés egy és ugyanaz! 
 Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni annak, akit szeretsz, akkor 
el kell fogadnod azt is, hogy Istennél sem jelenthet ennél kevesebbet. Most már 
csak rajtad áll - az erre való törekvést nevezik gondolkodás-átalakításnak -, hogy 
meglásd azt a jót, amivel Isten itt és most meg akar ajándékozni. Azért mondom, 
hogy meg akar ajándékozni, mert maga a megajándékozás ténye csak akkor valósul 
meg, ha meglátod és elfogadod az Isten neked felkínált ajándékát. Éppen ez a 
meglátás a gondolkodás-átalakításnak az eredménye. 
 Tömören megismétlem tehát a lényeget: Olvasni az evangéliumaimat, 
beszélgetni erről érdeklődőkkel, és helyesen imádkozni. Aki ezt teszi, az elindult a 
boldogság útján! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
******************************************************** 

3979. 

Kérdező: TISZTÁN LÁTOK? 

 1. Nekem szántad azt, akit nagyon szeretek? 
 2. Valóban tisztán látok? 
 3. Gyermekemmel való kapcsolatomról kérdezlek. 
HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Egy alapvető téveszmét kell kitisztáznom veled. Nincs olyan, hogy Isten 

valakit valakinek szánt. Csak olyan van, hogy Isten annyira szeret mindenkit, hogy 

mindenkit Önmagára, Önmagának szánta! 

 Nekem, Jézusnak, van egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hárman 

összejöttök, ott Én jelen vagyok közöttetek (Mt 18;20), s így, ilyen értelemben Isten 

minden embert egy másik embernek is szánt, hogy így még jobban tudjátok 

segíteni egymást Hozzám! 

 A szerelem bennetek nem más, mint Isten irántatok tanúsított szerelmének 

kivetítése általatok. Ezért az, aki szerelmes, szinte mindenre képesnek gondolja 

magát szerelméért, s miután elérte, amit akart, feltétlenül a csalódásnak bizonyos 

formáját kell átélnie. Igen, mert minden szellemi lény az Isten feléje áradó 

szerelmét csak Isten felé áradó viszontszeretésben tudja gyümölcsözővé tenni a 
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maga számára. 

 Isten irántatok megélt szerelmét bennetek a faj- és önfenntartási ösztönötök is 

átjárja, de itt is fontosabb az akarat, mint az érzelem! 

 A szerelem mindenkiben felgyullad, de csak annak irányában, aki felé ez az 

isteni hatás érzelmi töltetet is kap. 

 Azért fontos e téren is az akarat, mert a nyitottság és a lezártság nem független 

tőletek. Ha valaki nem akar valakibe szerelmes lenni, az nem is lesz az. Ha nem így 

lenne, akkor nem lenne hűség a világon! 

 A következőket tudom ajánlani: Csak olyan irányban engedjétek kibontakozni a 

szerelmet - amiről most már tudod, hogy Isten szerelme irántad -, amely irányban 

egyre jobban vissza tudjátok szeretni Istent. 

 Csak az a kapcsolat mondható szentnek, amelynek a Szentlélek a lelke! Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az a kapcsolat hordozza áldásomat, amely 

kapcsolat Hozzám, Jézushoz, igyekszik juttatni mindkét félt. A házasság 

elsődlegesen erre való! Az ilyen kapcsolat által válik ÁLDOTTÁ az, aki befogadja 

magába az életet. Az ilyen kapcsolat nélkül TERHESSÉ válik mindkét fél élete. 

 2. Az lát tisztán, aki abban a FÉNYBEN akar szemlélni mindent, amely fénnyel 

Én, Jézus, azonosítottam Magamat. Én vagyok a világ Világossága (János 8;12)! 

Tisztánlátóvá nem lesz senki varázsütésre. Komoly szellemi munka árán válik 

bárki azzá. Csak annál tudja Lelkem a szellemi látás képességét karizmává 

finomítani, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást. E nélkül 

kikerülhetetlen a tévútra jutás! De aki vállalja evangéliumaim tanulmányozását, 

arra áll e mondásom: Ti vagytok a világ világossága (Máté 5; 14)! 

 Az okosság és az óvatosság különösen a szellemvilág területén nagyon fontos! 

A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek a Lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! 

Nem vagytok automaták, hanem felelős személyek, akik partnereim lehettek, ha 

érdeklődési körötök középpontjában lehetek. Ez pedig csak az evangéliumaim 

olvasása, átelmélkedése által lehetséges. Csak ekkor lehet igaz az a kijelentésem, 

hogy aki titeket hallgat, az Engem hallgat (Lk 10;16)! 

 3. Amennyire tisztul, erősödik a Velem való kapcsolatod, annyira tudsz bensőleg 

függetlenülni gyermekedtől, s amennyire szabaddá válsz tőle, annyiban tudod őt 

helyesen szeretni. Egy gyermek hamar észreveszi, ha egy szülő nem Istennek, 

hanem gyermekének akar megfelelni! Minden szülő kötelessége, hogy 

gyermekében felelősségtudatot ébresszen. Ez azt jelenti, hogy minden gyermeket 

meg kell tanítani arra, hogy vállalnia kell döntései következményeit, s nem 

háríthatja át azt szüleire. Ez egy kívülálló számára kegyetlennek tűnhet, de helyesen 

csak az szereti gyermekét, aki így szereti őt. 

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!" 
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******************************************************** 

3980. 

Kérdező: JÓVÁ TEHETEM BŰNEIMET? 

 1. Miért nem tudok elválni a férjemtől? 

 2. Lakáshelyzetemet hogyan tudnám megoldani? 

 3. Jóvá tehetem-e, amit valaki ellen valaha elkövettem? 

HANG: " Gyermekem! 

 1. Kérdésfeltevésed nem szerencsés. Azért nem szerencsés, mert az jó, ha valaki 

nem tud elválni társától. Ami nem jó, az az, ha valaki nem tud leválni társától. Az, 

ami jó, az a hűség. Az, ami nem jó, az a megkötözöttség. A hűség jó, a 

megkötözöttség nem jó. Nem, mert helyesen csak az tud szeretni, akiben a 

Szentlélek szabadon működhet. 

 Tisztázd ki magadban: hűséges vagy-e, vagy megkötözött. Ha megkötözött 

vagy, akkor e mögött a félelem, tehát az önzésnek olyan formája húzódik meg, 

amely mindaddig akadályozza benső békédet, amíg menekülsz előle. 

 A Szentlélek csak azt tudja irányítani, aki engedi, hogy irányítsa őt. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy hatékonyan csak az tud imádkozni kívánságainak 

teljesítéséért, aki megtért ember. Az első a megtérésért mondott imádság. Ennek 

megvalósulása után már csak ennek fenntartása a lényeg. A többi az Isten dolga! 

 2. Lakáshelyzeted rendezése is következménye megtérésednek. Csak az Engem, 

Jézust, befogadó ember nevezhető embernek. Mindenki más embertelen ember. 

Csak az emberre és nem az embertelen emberre vonatkozik az, hogy többet ér a 

verebeknél (Mt 10;30-31). Gondviselője csak annak tudok lenni, aki befogad 

Engem! Az fogadott be Engem, aki a reggeli imáiban Velem beszéli meg az 

elinduló napot, és az esti imáiban Előttem ad számot magának arról, hogy mit 

valósított meg abból, amit reggel Velem megbeszélt. 

 3. Nagyon természetes, hogy minden botlásodat jóvá teheted, bárkivel szemben 

is követted el azokat. Ezt a nagyszerűséget most megvilágosítom előtted: 

 Aki ellen vétkeztél, az, ha istenszerető volt, akkor feltétlenül még ez is javára 

vált. Ha nem volt istenszerető, akkor pedig megtérésed után már semmi kegyelmi 

kapcsolatod nem lehet vele. 

 Te viszont, ha bárki ellen vétettél, akkor nem voltál istenszerető, s így 

önmagadnak ártottál. Megtérésed által minden előző magad ellen fordulás 

megszűnt! 

 A bűnbánat lehet, sőt kell is hogy legyen, alapja a megtérésnek, de a bűntudat, 

minden bűnbánat után, a Sátán műve! 

 Arra kérlek, mondj IGENT a feléd áradó szeretetemre. Ez az igent mondásod 

akkor igazi, ha vállalod, hogy Lelkem irányítsa további életedet. Ennek 



 77 

állapotszerű kontrollja a reggeli és az esti imáid. Az örök boldogságodnak ez az 

ára! Hidd el, a számodra legjobb „üzletet” ajánlottam fel neked! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3981. 

Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL 

 Szellemidézéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátaim, Testvéreim! 

 Nagyon nehezen tudom megértetni veletek, hogy egyetlen útja van a 

boldogságotoknak, és az Én, Jézus, vagyok! Idővel sokkal nehezebbek a 

könnyűnek tűnő utak, s ehhez még hozzájön az is, hogy nem vezetnek sehová! 

Illetve, vezetnek ugyan, de nem a boldogságra, nem a benső békére, nem a 

hazataláltság örömére, hanem az idegosztályra. 

 Azok, akik kikerülve evangéliumaim tanulmányozását, kikerülve az 

evangéliumaimban adott tanácsaim elfogadását, akarnak kapcsolatba kerülni a 

szellemvilággal, nem fog nekik úgy sikerülni, ahogy szeretnék!  

 Volt már ugyan olyan eset, amikor egyesek megközelítően tiszta tanítást kaptak 

tiszta szellemi lényektől, de ez csak akkor történhetett meg, amikor számukra 

semmi lehetőség nem volt az Én evangéliumaim megismerésére. Ma nem így van! 

Könnyen és gyorsan csak bódulatba lehet kerülni, de boldogságba - vagyis az 

Engem megismerés útján történő gondolkodás-átalakítás vállalásával szívbékére - 

nem. 

 Ne áltassátok magatokat! A szellemidézés területén a pillanatnyi sikerek 

káprázata nem más, mint délibábos csali! Hozzám közelebb kerülni csak az Engem 

tanulás által lehet! Az örök Megtévesztő mindent elkövet, hogy még a legjobb 

szándékú embert is, megfelelő csalival, horgára kapja. Nem elég hát a jó szándék! 

Az okosság és az óvatosság mindig kötelez! Csak azt szabad lelki, szellemi 

tápláléknak elfogadnotok, ami szinkronban van az Én, a ti Jézusotok 

evangéliumaiban található tanítással. Nem a Bibliával, hanem azon belül az 

evangéliumaimmal! 

 Nagyon drukkolok értetek! Segíteni csak azon tudok, aki hallgatni akar Rám! 

Csak az akar hallgatni rám, aki vállal Engem, mint Utat! Az vállal Engem, mint 

utat, akinek e három forrás mindig nemcsak nyitva áll, de él is belőlük: a/ 

Evangéliumaim olvasása, tanulmányozása b/ E témáról beszélgetés azzal vagy 

azokkal, akik nyitottak erre, c/ IMÁDSÁG! E három mindegyike döntően fontos! 

 Csak olyan közösségben érezzétek „otthon” magatokat, amelyben a bennetek 

felmerülő kérdésekre értelmet megnyugtató választ kaptok. Ne legyen elég e 

tekintetben a tekintélyelv! Egy a ti Tanítótok, egy a ti Mesteretek, és ez Én, Jézus, 
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vagyok, aki a négy evangéliumban mindent átadtam nektek, ami boldogságotokhoz 

szükséges. Van olyan, amit kibontottam, és van olyan, amit csak magjában adtam 

át. Emiatt szükséges, hogy olyanokkal beszéljetek, akik értelmet megnyugtató 

választ tudnak adni kérdéseitekre. Nemcsak azért, mert értelmes ember 

értelmetlenséget nem tud sokáig csinálni, hanem és főleg azért, mert „nektek 

adatott tudni az Isten országának titkait (Lukács 8;10)”! 

Megáldalak benneteket az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3982. 

Kérdező: SZERETNÉK HITBEN ERŐSÖDNI! 

 1. Hogyan tudnám erősíteni hitemet? 

 2. Érdekel az ezotéria. 

 3. Hogyan tudnám megvédeni az igazamat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mint minden képesség, a hit is gyakorlás által erősödik. Akkor erősödik a 

hited, ha úgy csinálsz, mintha hinnéd, hogy hiszel. Ennek első területe az imádság. 

Úgy kell imádkoznod, mintha elhinnéd, hogy ott vagyok veled, és örömmel 

hallgatlak, sőt, ha ismered már a párbeszédimát, akkor vissza is szólok neked, 

mégpedig a te józan eszednek, lelkiismeretednek megfelelően! 

 Az imával kapcsolatban az ősellenség rendre azt akarja, hogy van jelenleg 

fontosabb is, mint az, hogy beszélgess Velem. De abban az irányban is el akar 

követni mindent, hogy elbizonytalanítson téged olyankor, amikor saját szavaiddal 

Én szólok hozzád. Pedig nem kell nagy hit és nem kell különleges alázat ahhoz, 

hogy elfogadd: Én, Jézus, boldogító módon vagyok benned, és ezt csak akkor 

tudom érzékeltetni veled, ha te is arra törekszel, hogy építő, buzdító és vigasztaló 

gondolatok jussanak az eszedbe. Ezek mind Tőlem, a te Jézusodtól jönnek 

tudatodba. 

 Mivel soha nem lehetek boldogságomon kívül, mivel benned is boldogító 

módon vagyok jelen, hát törekedj építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat 

megformálni magadban. Te adod a formát, Én adom ezek tartalmát!  

 Imáid terjedjenek ki emberi kapcsolataid gazdagítására is. Nekem, Jézusnak 

szükségem van kérő imáitokra, hogy érzékeltetni tudjam veletek, hogy tudjak 

tanúságot tenni előttetek arról, nem hiába kértek Engem. Nincs meg nem hallgatott 

imádság! Csupán arról lehet szó, hogy nem azt kapod, amit kérsz, hanem annál 

jobbat! 

 2. Az mondhatja magáról, hogy ezoterikus, aki mindig belülről indul el kifelé 

szeretetének kibontakozása érdekében. Ne arra törekedj hát, hogy másokat 
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gyógyítani akarj, hanem arra, hogy belül, a lelked mélyén, a szeretni tanítás legyen 

a legfontosabb. Másokat az szeret jól, aki azt akarja embertársainak, amit Én, 

Jézus, akarok nekik. Minél jobban megismersz Engem, annál tisztábban fogod 

látni, hogy adott helyzetben mi az Én akaratom. 

 3. Ha azt az IGAZSÁGOT képviseled, amelyre Én, Jézus tanítottalak 

benneteket, akkor nem kell megvédened magadat! Nem, mert az Általam képviselt 

igazságot le sem lehet győzni! Az Engem képviselés maga a GYŐZELEM! 

 Ha gyakran olvasod az evangéliumokat és hasonló könyveket, ha ezek 

tartalmáról rendszeresen beszélgetsz olyanokkal, akik ezt szívesen teszik, akkor 

nemcsak hallani, de beszélni is megtanulsz vallásul! 

Bízom benned! Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3983. 

Kérdező: VERGŐDÖM 

 1. Elhárítható-e mulandó értékeim elveszítése. 

 2. Karmikus e téren a vergődésem? 

 3. Mi a célja Istennek velem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A mulandó javak elvesztése egyenes arányban áll azok értékelésével. Amikor 

a gadarai megszállottat meggyógyítottam, küldöttek jöttek Hozzám a faluból, s 

kérték, hogy távozzam el a környékükről. (Mk 5;17) Ők többre értékelték disznaik 

elvesztését, mint az Én jelenlétemet  

 Meg kell mondjam, hogy Isten nem tartja fenn Magának a földi javak 

felosztását a Földön élők között. Emberekre bízta azt. De emberekre bízta, éspedig 

minden egyes emberre külön-külön, a saját szívbékéje biztosítását is. Ez nem függ 

senki mástól, csak attól, akit érint. 

 Mint tudod, Én, Jézus, nem a mulandó javak biztosítására, hanem azokról való 
lemondásra kértem azokat, akik boldogok akarnak lenni. Miért mertem ezt kérni? 
Azért, mert ígéretet tettem arra, hogy az, aki befogad Engem a szívébe, az 
természetesnek fogja tartani azt, hogy ő többet ér a verebeknél, s így mennyei 
Atyám az ő Gondviselője lesz. Az logikus, hogy akinek van gondviselője, annak 
nem lehet gondja még akkor sem, ha az illető gondviselő esendő ember. Hát még 
akkor, ha maga a mindenható Isten valakinek a Gondviselője. Márpedig Isten 
feltétlenül Gondviselője övéinek! 
 Mivel minden mulandó érték előbb-utóbb elvész, azért mulandó, ezért ez soha 
és senki számára sem hárítható el. Persze, ideig-óráig nagy üggyel-bajjal ezek 
megléte biztosítható. De az erre fordított energia, fáradság csak ideig-óráig szünteti 
meg a gondokat, s akkor is csak a felszínen. 
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 2. Problémádhoz való hozzáállásod karmikus eredetű. Gyökere nagyon 
messzire nyúlik vissza. Igaz, lehetett volna már előbb is, és természetesen lehet 
most is, ebben az életedben ezt leoldanod magadról. Ennek útja részben az Istenbe, 
mint Gondviselőbe, vetett nagyobb hit, nagyobb bizalom, részben pedig nagyobb 
jóakarat azzal, azokkal szemben, akiket most ellenségeidnek élsz meg. 
 3. A te célodat szeretném Én, Jézus, biztosítani számodra. A te célod pedig az, 
hogy boldog légy! Találd meg békédet az Én, a te Jézusod szerető szívében (Mt 
11;28)! Részemről ez mindenkor felkínált lehetőség, feladat számodra. Részedről 
ennek elfogadása akkor indul el benned, ha megérted, hogy a szeretni tanítás, 
amely neked is legfőbb feladatod kell hogy legyen, odaadottsággal van átitatva! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************* 

3984. 

Kérdező: ÖRDÖGRŐL 

 1. Van ördög? 
 2. Az öt okos és az öt balga szűzről kérek magyarázatot! 
HANG: "Kedves Barátom! 
 1. Vannak bukott angyalok. Ezeket nevezitek ördögöknek. Ezek vezérét láttam, 
mint villámot lehullani az égből (Lk 10;18). 
  Engem, Jézust, is megkísértett a Sátán (Lk 4;2). Ördögűző hatalmat is adtam 
tanítványaimnak (Lk 10;17). 
 De nem kell félnetek az ördögöktől! Az, aki szeret Engem, legyőzhetetlen! Ha 
engeded, hogy Lelkem vezessen, akkor ők félnek tőled! Azt is tudnod kell, hogy az 
istenszeretőnek minden a javára válik! 
 2. Az említett példabeszédben az olaj az Általam, Jézus által bennetek élő, égő 
szeretet. A balgák azért is voltak balgák, mert olyasmit kértek másoktól, ami át nem 
adható. Senki nem képes másoknak „átadni” szeretetét. A szeretet mindig azonos 
az egyén jó szándékú döntésével. Azt meg lehet, meg is kell tanulnotok, de le nem 
mondhattok róla mások érdekében. 
 E példabeszéd bővebb kifejtését megtalálhatod a KIO-ban. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3985. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK ENYÉIMNEK! 

 Mit tehetek enyéimért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Életed gondjait, szíved békéjét olyan irányból akarod megoldani, amely irányból 

nem oldható meg. Neked nem feladatod, és senki embernek nem feladata az, hogy 

másokat megtérítsen! Erre csak felkérni lehet bárkit is, de ezt mindenkinek 
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magának kell eldönteni Velem, Jézussal. 

 Akkor ajánlod fel másoknak az Általam helyesnek vélt megtérést, ha nemcsak 

hallják tőled, de látják is rajtad azt, hogy téged nem az ő magatartásuk boldogít, 

hanem Én, aki a szívedben élek. Ha ezt nem látják rajtad, s te mégis meg akarod 

téríteni őket, akkor te uralkodni akarsz rajtuk, s ezt még az Isten sem akarja 

senkivel kapcsolatban. Isten nem uralkodó, hanem szolgáló Isten. Te is ilyen légy 

mindenkivel kapcsolatban! Főleg azokkal, akikkel együtt élsz. Főleg a tieiddel! 

 Ha valaki jó szándékú, akkor örömmel akarja azt a jót, ami boldogságot ad, 

tehát akarja, hogy befogadjon Engem. De ehhez látnia kell, hogy aki már 

befogadott, azt ez tényleg boldogítja. 

 Te nagyon boldogtalannak mutatod magadat leveled alapján, mert nem 

hallgatnak rád. Legyen elég neked az, hogy te hallgass Rám! A többi nem a te 

dolgod! Ha a reggeli imáidban valóban beszélgetsz Velem, s megbeszéled napi 

teendőidet, s este visszatekintve hálát adsz az elmúlt nap kegyelmeiért, akkor 

boldog, békés, kiegyensúlyozott leszel akkor is, ha körülötted mindenki az ördögöt 

szolgálja. 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3986. 

Kérdező: LEHETEK MÉG ANGYAL? 

 Mikor leszek angyal? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha buzgón imádkozol reggel, és buzgón imádkozol este, akkor elindultál azon 

az úton, ami nekem, a te Jézusodnak nagyon kedves. 

 Olvasd az evangéliumaimat! Amit nem értesz, kérdezd Tőlem. Hidd el, Én, 

Jézus, benned élek, és meg fogom magyarázni mindazt, amire szükséged van. 

Tanulj és imádkozz! Most ez a te legfontosabb feladatod! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

3987. 

Kérdező: ROSSZ SZOKÁSAIMAT SZERETNÉM ELHAGYNI! 

 1. Hogyan szokjak le a hajtépésről? 

 2. Hogyan szokjak le a tévézésről? 

 3. Hogyan viselkedjek tetszésed szerint? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azon felül, hogy rabszolgája leszel egy ostoba öncsonkító műveletnek, egy 

olyan természetellenes szokás mélyül el benned, amely helyet ad más 

természetellenes magatartásnak is, például minden olyan ösztön-
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megnyilvánulásnak, amelyek méltatlanok egy normális emberhez. Minden, ami 

természetellenes, egyben boldogság-ellenes is. 

 2. Aki nem törekszik értéksorrendet felállítani napirendjében, annak nincs is 

napirendje. Akinek nincs napirendje, annak természetesen nincs rend a lelkében 

sem.    E nélkül pedig nem az értelem, hanem a hangulat válik úrrá ott, ahol Én, 

Jézus, irányító, mégpedig a boldogságod felé irányító szeretnék lenni. 

 3. Tetszésem szerint akkor tudsz helyesen viselkedni, ha beállítasz magadnak 

rendszeres reggeli és esti imát. Csak azok nyerik meg az Én, a te Jézusod tetszését, 

akik az Én áldásommal indulnak el reggel útjukra, és Nekem hálát adva fejezik be 

napjukat. 

 Nagyon szeretlek! De ez nem elég ahhoz, hogy boldog légy! Neked is nagyon 

kell szeretned Engem, a te Jézusodat. Ez a szereteted Irántam akkor válik valóssá 

benned, ha a fentiekre fogsz törekedni. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3988. 

Kérdező: VALÓBAN VELEM VAN BAJ? 

 1. Mikor válik harmonikussá az életem? 

 2. Mi a gyökere leányommal való konfliktusomnak? 

 3. Nem vagyok jó szülő? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Hitedet kell növelned. Ez azt jelenti, hogy el kell hinned, neked nincs más 

feladatod, csak annyi, amennyit Isten kíván tőled. Isten pedig azt kívánja tőled, 

hogy rövid távon mérd fel, mit kell tenned. Vagyis, csak arra koncentrálj, hogy egy 

napi teendődet meglásd és megvalósítsd. Isten nem a vágyaidhoz, hanem a 

feladataidhoz adja a kegyelmét. 

 2. Tudomásul kell venned, hogy két külön világ vagytok. Ne birtokolni, hanem 

szeretni akard leányodat. Akkor jársz így el, ha nem a te lelkiismereted szerint 

akarod, hogy éljen, hanem a saját lelkiismeretét kövesse akkor is, ha ez neked nem 

tetszik. 

 Arról van tehát szó, hogy bár bűnrészes nem lehetsz, tehát nem segíthetsz neki 

abban, amit te rossznak ítélsz, de szabadságod határát sem szabad átlépned. A te 

szabadságod határa véget ér ott, ahol az övé kezdődik! 

 3. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó szülő légy, hanem arra, hogy jó, 

Nekem, Jézusnak, tetsző ember légy. Csak magadért felelsz! Azt kell mindenkor 

tenned, ami szíved békéjét biztosítja. Tudomásul kell venned, hogy tévúton jársz, 

ha azt gondolod, hogy szíved békéjét egy rajtad kívül álló személy magatartása 

határozhatja meg. Amint az Istennek, úgy az embereknek is pokol lenne az életük, 
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ha rajtuk kívüliek határozhatnák meg - valaki vagy valami - boldogságukat. 

 Aki elsődlegesen jó szülő akar lenni, az előbb-utóbb nem Istent, hanem 

gyermekét teszi életének középpontjába, s ez nyilván a bálványimádás egyik 

formája, amely sem neki, sem gyermekének nem tesz jót! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3989. 

Kérdező: KIÜRÜLHET EGYSZER A POKOL? 

 1, Egyszer valóban kiürül a pokol? 

 2. Lélekkeresztségben részesültem? 

 3. Eljuthatok-e Jeruzsálembe?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A pokol soha nem ürül ki, amint a teremtés is állandó folyamat. Mindig 

lesznek olyanok, akik megteremtésük után önző módon elfordulnak teremtő 

Istenüktől. De ez számukra soha nem lesz „végleges”! Pokol tehát mindig lesz, de 

annak lakói nem maradnak ugyanazok! 

 2. Te újjászülettél, s ez kell legyen számodra a földi életed legfontosabb 

eseménye! Igen, mert aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába 

(János 3;3). Neked tehát már van okod állandóan örülni annak, hogy be van írva 

neved a mennyben (Lk 10.20)! 

 3. E harmadik kérdésedre azért nem adhatok egyértelmű választ, mert több 

szabad döntés következményét nem mondhatom meg előre! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3990. 

Kérdező: MÁRIÁTÓL KAPTAM ÍRÁST? 

 1. Az égiek tanítanak engem. Milyen írást kaptam Máriától? 

 2. Kell beszélnem mások előtt Istenről, élményeimről? 

 3. Bűn-e a nemi élet a házasságban? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Igen, az égiek tanítanak téged már emberi természeted felvétele által is! 

Mindenkit tanítanak az égiek. Ezért van mindenkinek lelkiismerete, csak nem 

mindenki akarja meghallani magában az ég üzenetét. 

 Te valóban kaptál Máriától egy olyan írásos papírt, amelynek tartalmát nem 

tudod. Mária arra akart felszólítani, és most Én, Jézus, is erre szólítalak fel téged, 

hogy igyekezz Engem tanulni. Elsősorban az evangéliumok alapján, és minden 

olyan könyv alapján, amelyek összhangban vannak az evangéliumokban elmondott 

tanításommal. 
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 Tudnod kell, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek és az a józan 

eszed, amelyet azért kaptál, hogy ezzel felfogd tanításomat. A Biblia egy nagyon 

komoly szent könyv, de csak akkor használható helyesen, ha az evangéliumok 

fényében tanulmányozza azt valaki. E nélkül a Biblia által is képes a Megtévesztő 

tévútra vinni benneteket. 

 2. Mivel hivatásod a szeretni tanítás, ezért feltétlenül, amikor lelkiismereted 

diktálja, beszélned kell Istenről, élményeidről. Fontos azonban a BÖLCSESSÉG! 

Ne szórd a gyöngyöket a sertések elé (Mt 7;6)!  

 3. Semmiképpen sem bűn a nemi élet a házasságban! Óriási tartóereje van a 

nemi életnek az együvé tartozás, a szeretetben való hűség terén! Aki házasságot 

köt, az ezzel lemond testéről a másik javára! Tehát nemhogy nem bűn, hanem 

kifejezetten kötelesség a nemi élet a házasságban! Természetesen a józan ész 

határán belül! Azért mondom ezt, mert lehetnek olyan körülmények, amelyek ezt 

joggal akadályozzák. De a „természet” rendje a házasságban megköveteli a nemi 

élet „normális” felvállalását. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3991. 

Kérdező: TÁRS-PROBLÉMÁM VAN 

 Neked tetsző társat szeretnék, Uram! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Sok Nekem tetsző társnak való szaladgál az utcán, de ezt nem Nekem, hanem 

neked kell kiválasztanod a magad számára! 

 Semmiféle felelősséget nem vállalhatok át tőled Magamra. Ez az irántad való 

szeretetem természetes velejárója! Igen, mert téged sem bábúnak teremtett az Isten, 

hanem egy olyan szabad lénynek, aki földi társsal vagy állapotszerű földi társ 

nélkül is megtalálhatja szíve békéjét Bennem. 

 Az igaz, hogy a Földön élni egyedül nem lehet. Minden ember rászorul más 

emberekre. Ezt nem csak testi értelemben mondom. Szellemi, lelki értelemben is 

igaz ez az állítás. Személyiséged csak másokkal történő kapcsolatodban tud 

kibontakozni. De ehhez nem szükségszerű az, hogy az a másik ember házastárs 

legyen. Egy jó barát és minden olyan embertestvér, aki számára Én, Jézus, abszolút 

első vagyok, alkalmas arra, hogy személyiségek, Irántam szeretetben élő 

személyiségek érlelődjenek ki általa. A választás mindenképpen rajtad áll! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3992. 

Kérdező: FÉLEK 

 1. Miért nem tudtam megbecsülni azt, aki szeretett? 

 2. Akit én szeretek, az elérhetetlen számomra. 

 3. Féltem az életemet a munkahelyemen. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. E kérdést Nekem, Jézusnak, kellene föltennem neked, mondhatná valaki. De 

mégsem! Nem, mert nem arról van szó, hogy nem becsülted meg őt, hanem arról, 

hogy egy életre nem akartál elköteleződni az ő irányában. 

 Sajnos, legtöbb ember Velem kapcsolatban is így van. Vajon kinek számára 

féltitek magatokat? Mindenkinek tudnia kell, hogy az életelvesztés nem spórolható 

meg senkinél. Ez vele jár a mulandóság állapotával. Az viszont, hogy kiért, miért 

veszíti el valaki az életét, megmutatja, hogy kinek milyen az értékrendje. 

 Az nem baj, ha valaki azért számol fel egy kapcsolatot, mert azt tapasztalja, 

hogy ez nem hozza őt Hozzám közelebb. De az már baj, ha maga sem tudja, hogy 

miért dönt egy kapcsolat felszámolása mellett. 

 2. E kérdésedre adandó válaszom kapcsolatban áll az előzővel. Aki számodra 

elérhetetlen, az azt jelenti, hogy ő nem neked van kitalálva! 

 A világon minden eszköz számotokra annak a CÉLNAK elérésére, amelyről 

Én, Jézus, beszéltem, és amellyel végső soron azonosítottam Magamat. 

 Aki elérhetetlen után vágyódik, az boldogtalan. Aki boldogtalan, az 

természetellenes, aki természetellenes, az bálványimádó. Aki bálványimádó, az a 

gyakorlatban istentagadó. Aki istentagadó, az szükségszerűen embertelen is. 

 Azért adtam elétek FŐPARANCSBAN a teljes szívből, teljes lélekből, teljes 

elméből, teljes erőből megélt Isten iránti szeretetet, mert tudtam, hogy e téren a 

kezdetben csak kis elhajlás idővel teljes boldogtalanságba torkol. 

 Ne gondold, hogy, akik életükben abszolút Elsőnek állítják maguk számára az 

Istent, azok elrugaszkodnak a földtől, a realitásoktól!  

Ó nem! Éppen fordítva van! Aki nem így tesz, az menekül, az a bódulatot keresi, és 

ennek mindig kiábrándultság a vége! 

 3. Bizonyára nem te vagy egyedüli munkás azon a helyen, ahol dolgozol. Igaz, a 

józan ész határán belül ápolnotok kell a testi egészségeteket, mivel felelősek 

vagytok önmagatokért. Azért kell kérned neked is gyakran a Bölcsesség lelkét, 

hogy helyesen tudd felmérni helyzetedet, és úgy tudj dönteni, hogy az békét 

teremtsen a szívedben. Mert ez a legfontosabb! 

Megáldalak 

a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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3993. 

Kérdező: POKOLI AZ ÉLETEM 

 Pokoli borzalmak között kell élnem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon ismerlek, és nagyon ismerem helyzetedet! A legfontosabb alapelvekkel 

tisztában vagy, és szíved is nyitott arra, ami Tőlem jön. Tudod, hogy vagy növelem 

az erődet, vagy csökkentem a keresztedet, de soha el nem hagylak. Egyetlen 

pillanatra sem tágítok mellőled! 

 Kétségtelen, hogy nagy erőforrás e mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest?!”, de igaz az is, hogy vannak még olyan erőforrások, amelyek 

felhasználásával elviselhetőbbé válhat életed. Ilyen az a reggeli ima, amelyben 

angyalaimat kéred, hogy öltöztessenek magukba, járjanak át, de ne csak téged, 

hanem körülményeidet is. Az esti hálaadó imádba foglald bele azokat a meg nem 

tapasztalt kegyelmeket is, amelyek csak hosszabb távon fogják meghozni 

gyümölcsüket. 

 Te imát kértél Tőlem, a te Jézusodtól. Amellett, hogy minden szabadon mondott 

imád eléri Szívemet, mondd gyakran e pár szót:  

 „Jézusom! Te, aki legyőzted a világ gonosz erőit, éreztesd velem, hogy a 

Győztes oldalán állok!  

 Űzd ki családom minden tagjából azokat a sötét erőket, amelyek 

megfélemlíteni, elgyengíteni akarnak bennünket!  

 Égi Édesanyánk szerető szívétől áradjon ránk a Szentcsalád áldása, szeretete 

most 

És mindörökké! Ámen.” 

                                              Nagyon szeretlek és megáldalak 

a HŰSÉG és az ERŐ LELKÉVEL!" 

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

3994. 

Kérdező: A BÖJTRŐL ÉS EGYÉBRŐL 

 1. A böjtről kérdezem a HANGOT. 

 2. Te küldtél valakihez, hogy levegye a rontást rólam? 

 3. Gyermekemről kérdezem a HANGOT. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Általánosságban csak három böjt az, ami Tőlem származik.  

 Az egyik az a szigorú böjt, amelyet egyházatok előír. HAMVAZÓ SZERDA és 

NAGYPÉNTEK! E két nap elvárom tőletek, hogy háromszor egyetek, egyszer 

lakjatok jól, és húst ne egyetek e két napon. 

 A másik az, hogy advent és nagyböjt idején péntekenként húst ne egyetek. 
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 A harmadik, amit nem kívánok, de dicséretesnek tartok, az, ha szerdán és 

pénteken kenyéren és vízen böjtöltök. 

 E hármon kívül csak lelki vezetőtök beleegyezésével vállaljatok böjtöt. 

 2. Én, Jézus, nem küldtelek sem téged, sem mást, senkihez azért, hogy akit 

küldtem, az gyógyuljon, az közelebb kerüljön Hozzám! Minden olyan sugallat, 

amely ilyesmit érzékeltet, hamis!  

 Amikor Én - a te Jézusod - a Földön jártam, legfeljebb arról lehetett szó, hogy 

Én küldtem, mint küldötteket, egyeseket másokhoz. De olyan, hogy valakit Rajtam 

kívül máshoz küldtem volna, aki Hozzám jött, soha nem fordult elő! 

 3. Feltétlenül vesd alá gyermekedet orvosi kezelésnek, és ne tedd ki őt 

különböző úgynevezett gyógyászok kezelésének. 

 Drága Gyermekem! Sajnálom, hogy nem hallgatsz Rám, s te magad is, anélkül, 

hogy Tőlem tanácsot kérnél, s a másoktól kapott választ kontrollálnád, döntesz. Ez 

nem jó! 

 Arra kérlek, higgy HANG médiumom tanácsának! Rajta keresztül ma Én, 

Jézus, szólok mindenkihez, aki ezt a lehetőséget igénybe veszi! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3995. 

Kérdező: MÁSOK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 

 1. Lakásproblémám megoldódik-e? 

 2. Megváltoznak-e az életemet megkeserítő emberek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valóban jó tanácsot kaptál attól, aki ajánlotta, hogy költözz máshová. Tudom, 

hogy ez részben nem egyszerű, részben pedig nem ad gyökeres megoldást. Nem 

egyszerű, mert nem könnyű. Gyökeres megoldást pedig azért nem ad, mert 

mindenhol vannak olyan problémák, amelyek képesek naggyá, elviselhetetlenné 

nőni. 

 Ez azt jelenti, hogy bár nagy szükséged van az elköltözésre, de még nagyobb 

szükséged van erőre! Mindkét szándékra jó, ha imádkozol. 

 2. Nem akarok benned hiú reményeket táplálni. Azok, akik megkeserítik 

életedet, nem fognak a te kedvedért megváltozni. E téren szinte csak erőért 

érdemes imádkoznod. 

 Ha ellenségeidért imádkozol, akkor bízhatsz abban, hogy képes leszel őket 

szeretni úgy, amint vannak. A rosszindulatú embereket még Én, Jézus, sem tudom 

megváltoztatni. Ha meg tudnám változtatni őket, akkor kérésetek nélkül is 

megtenném! Az értük mondott imának az ad értelmet, hogy az imádkozóban 
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növekszik az erő, a jóindulat velük szemben. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3996. 

Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉRZÉSRŐL 

 Egy csodálatos érzésről kérdezem a HANG-OT. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben kétféle módon szoktam 

kimutatni irántatok átélt szeretetemet. Közvetlen és közvetve. Az, amit te akkor 

átéltél, a közvetlen módon történt kiáradása volt szeretetemnek feléd. Ezt 

mérhetetlenül magasabb szinten fogod megtapasztalni egy örökkévalóságon át! Te 

újjászületett ember vagy, vagyis az éltető Isten élő gyermeke. 

 Az ilyen szeretetkiáradásomat sem konzerválni, sem gyakorta átélni nem lehet a 

Földön. Azért nem lehet, mert a földi élet nem arra való elsősorban, hogy 

kimutassam közvetlenül szeretetemet, hanem arra, hogy ti mutassátok ki Irántam 

való szereteteteket, részben közvetlenül, amikor hála-imát mondotok, részben 

pedig közvetve, amikor Irántam való szeretetből nem ártotok azoknak, akik 

bántanak benneteket, megbocsátjátok szeretetlenségeiket, és segítetek a 

rászorulókon. Ezt kérem tőled! 

 A Földön minden emberben benne vagyok rászoruló módon, s így mindenkiben 

szerethetsz Engem, a te Jézusodat, ha az Én békémet közvetíted feléjük. Ennek a 

békének lényege kettőnk élő kapcsolata, vagyis az nyugodt lelkiismeret, amelyet 

Rajtam kívül senki meg nem adhat, és senki el nem vehet tőled! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3997. 

Kérdező: ISTENTAGADÓ VOLTAM VALAHA? 

 1. Istentagadó voltam előző életemben? 

 2. Mit tilthat meg nekem más? 

 3. Nem tudom szeretni ellenségemet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Előző életeid hibáit a jelen életedben nehézségeknek éled meg. Ezek azok a 

bizonyos karmikus gubancok, amelyeket részben fel kell vállalnia, részben le kell 

oldania mindenkinek, hogy újjá szülessék! 

 Te újjászületett ember vagy, mert elfogadtál Engem, Jézust, Megszabadítódnak. 

Az, hogy bizonyos látók, hallók, jósok mit mondanak, az ő dolguk. Ők fognak 

felelni kijelentéseikért. Neked csupán a jelen életed megszentelése, vagyis, lelki 
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békéd megszerzése és megőrzése a feladatod. Amíg hiszed azt, hogy Én, Jézus, 

benned élek, addig nincs szükséged arra, hogy különböző adottságokkal 

rendelkező emberek befolyásának engedj. Én, Jézus, aki benned élek, nagyobb 

vagyok annál, mint aki kívülről akar téged elbizonytalanítani (1Jn 4;4). 

 2. A te szabadságod véget ér ott, ahol a másik ember szabadsága kezdődik. A 

földi élet rendjét a JOG szabályozza. Ha valakinek joga van arra, hogy téged 

valahonnan kitiltson, akkor ezt ő megteheti. Ha nincs joga, akkor az ő tilalmát nem 

kell tudomásul venned. Azt semmiképpen sem szabhatja meg neked senki, hogy 

mikor menj templomba! Ha valakinek joga van ahhoz, hogy megtiltsa nagyapád 

látogatását, akkor ezt tudomásul kell venned. Úgyis eljön az idő, amikor egy egész 

örökkévalóságon át együtt lehetsz majd vele! 

 3. Lehet undorodni bizonyos viselkedéssel szemben. De bármennyire is 

utálhatja valaki a bűnt, a bűnöst szeretni kell, vagyis, jót kell neki akarni. Mégpedig 

azt a jót, amit Én, Jézus, akarok neki. Ez pedig nem kevesebb, mint az, hogy ne 

tegyen rosszat, és térjen meg! A szeretet lényegéhez nem tartozik az érzelem. A 

szeretet nem más, mint olyan jót akarás, amelyet az imént mondottam. 

 Drága Gyermekem! Újra és újra mondom: Ne azon rágódj, hogy mások mint 

vélekednek rólad, hanem arra törekedj, hogy ápold magadban az Én, a te Jézusod 

békéjét. (Mt 11;28-30). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3998.  

Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK 

 1. Keresem lelkem nyugalmát. 

 2. Családon belül nem élünk harmonikusan. 

 3. Mit kell még ledolgoznom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Lelked felszíne háborog, bár a „mélyben” tudod, hogy fiaddal kapcsolatban 

csak addig kellett felelősséget vállalnod, amíg meg nem nősült. E pillanattól 

kezdve sem az ő, sem menyed viselkedése nem érintheti életedben a „lényeget”! A 

„lényeg” a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatod! 

 Amint Én, a Földre szállt Isten, nem élhettem földi életemet szenvedések nélkül, 

éppen emberi kapcsolataim miatt, úgy te sem élheted földi életed szenvedések 

nélkül, emberi kapcsolataid miatt. De amint Én, Jézus, Atyámba kapaszkodva 

szenvedéseim közepette is benső békét hordoztam, úgy te is a Velem való élő 

kapcsolatod által kell hogy benső békét élj át. Ez feltétlenül megvalósítható az Én 

ígéretem alapján (Mt 11;28-29: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s 

akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és 
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tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek 

nyugalmát)”. 

 2. A szívbékét, ami a harmóniának másik neve, mindenki csak saját magában 

tudja megteremteni. Más nem is feladata senkinek, csak ez. Ha másokkal is 

harmóniában lehetni élni a Földön, akkor a Föld Mennyország lenne. Márpedig a 

földi élet sokkal inkább siralomvölgy! Harmóniában csak azok tudnak lenni 

egymással, akik külön-külön harmóniában vannak Velem, Jézussal! 

 3. Állandóan növekedned kell a szeretetben. Abban a szeretetben, amelyet Én, 

Jézus, új parancsként adtam nektek. (Jn 13;34 Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 

egymást). E parancsnak több neve is van: türelem, megbocsátás, várakozni tudás, 

viszonzás nélküli szolgálat, nagylelkűség, bölcs rendelkezésre állás, stb. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3999. 

Kérdező: FÁJ A MÚLT 

 1. Valóban bepiszkolódtam lelkileg? 

 2. Mitől piszkolódtam be? 

 3. Miért fáj annyira, hogy nem vagyok elég tiszta? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Egy kezeden meg tudnád számolni azokat, akik nem bepiszkolódva jöttek le 

a Földre. Ne csodálkozz ezen! Te is megtisztulni jöttél! 

 2. A kéjvágy, bírvágy, uralomvágy e hármas szennyforrás, amelyeknek gyökere 

az önzés és a felelősség áthárítása másokra. Ilyenek népesítik be a Földet azért, 

hogy az általad is érzett fájdalom felvállalásával, egészséges bűnbánatban 

megtisztulva éljétek át az újjászületés csodálatos élményét, amely feltétlen feltétele 

a mennyek országába jutásnak. (János 3;3) 

 3. Az jó, ha fájnak tökéletlenségeid. A testi fájdalmak is nélkülözhetetlen 

fontosságot jelentenek a testi egészség szempontjából. E fájdalom nélkül nem 

lehetnél birtokában a legfontosabbnak, az Általam, Jézus által megkívánt 

ALÁZATNAK. 

 De tudnod kell, hogy nem az az alázatos, aki mindig maga körül forog. Az ilyen 
magatartás nem alázat, hanem rejtett gőg következménye. Az igazi alázat: a 
meglátott jóért vállalni minden szenvedést, gyalázatot, és mindenkor nyitottnak 
lenni a jobb irányában. Ezzel együtt jár botlásaitok felett érzett bánat, fájdalom, de 
csak addig, amíg ezekért nem kértetek bocsánatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy bűnbánat igen, de bűntudat csak a bocsánatkérésig, s tovább nem! Éppen 
ezért, az alázatos emberek ugyanakkor öntudatos, boldog emberek is, mert életüket 
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nem saját tökéletességeikre alapozzák, hanem Isten irgalmára! 
Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL! 

******************************************************* 
4000. 

Kérdező: FOGLALKOZHATOM REIKIVEL? 

 1. Tiszta forrásból kapok üzeneteket? 
 2. Családon belül foglalkozhatom REIKI gyógyítással? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Az egyetlen, tiszta forrás Én, Jézus, vagyok. Minden olyan gondolat, amely 
szinkronban van evangéliumaimmal, Tőlem van akkor is, ha valamelyik jó szellem 
közvetíti azt. 
 Mivel az ártó szellemek szeretnek bezavarni a sugallatokba, ezért szinte 
mondatonként kell azokat megvizsgálni. Ha az értelmileg egymáshoz tartozó 
mondatok megegyeznek tanításommal, akkor Tőlem származnak. Ha nem, akkor 
nem teremtenek hosszú távon békét. 
 2. Családon belül és családon kívül is a REIKI tanfolyamokon szerzett 
gyakorlatokkal csak addig és annyiban szabad foglalkoznod neked is és másoknak 
is, amennyiben szíved (és családod) békéjét ez elősegíti. Ha ezt nem tapasztalod, 
akkor hagyj föl vele, mert különben idegosztályon kötsz ki. 
 Örülök, hogy lelked mélyén hallgattál Rám, s így megtaláltál Engem, mint 
UTAT! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************* 

4001. 

Kérdező: FÉLTÉKENYSÉGRŐL 

 1. Féltékenységem miatt tönkrementek kapcsolataim. 
 2. Jézust akarom keresni másokban. 
 3. Hogyan teszek szert kellő alázatra? 
HANG: "Kedves Barátom! 
 1. A féltékenység az önzés - éppen mert burkolt - egyik legsátánibb formája. 
Igen, mert szeretetnek nevezi a birtoklási vágynak azt a megnyilvánulását, amely 
egy másik ember felé irányul. 
 2. Ha te Jézust akarod keresni másokban, akkor ne azt akard nekik, amit te látsz 
jónak számukra, hanem azt, amit az Isten lát számukra jónak. Isten pedig mindenki 
számára azt látja jónak, amit az illető a saját lelkiismeretén keresztül jónak tart. 
Lehet, sőt gyakran van olyan, hogy valakinek téves a lelkiismerete. Akkor meg kell 
próbálni őt ÉRVEKKEL meggyőzni téves lelkiismeretéről, de akár sikerül, akár 
nem, az ő lelkiismerete a döntő olyasmiben, ami őt illeti. 

 3. Három fontos, lényeget érintő mozzanata van a helyes alázatnak. Az egyik az, 
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hogy a meglátott jóért minden gyalázatot vállalni kell. A másik az, hogy nyitottnak, 

rugalmasnak kell lenni a jobb irányában. A harmadik pedig az, hogy a rossznak 

tartott döntésnek fájnia kell - ez a bűnbánat - mindaddig, amíg azt meg nem bánta, 

és ezért bocsánatot nem kért Istentől az illető. De e pillanattól kezdve már nem 

szabad, hogy bűntudatot hordozzon valaki magában. 

 A bűnét valóban megbánó ember akkor is boldog és egészséges módon 

öntudatos, ha nem hétszer, de hetvenhétszer vétkezik. 

 Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy! Minél 

nagyobb hangsúlyt teszel arra, hogy te az Enyém, Jézusé, vagy, annál jobban fogod 

tapasztalni azt, hogy te nem vagy, nem lehetsz akármilyen! 

 Magatok felett sem mondjatok elítélő ítéletet! Inkább növeljétek magatokban a 

bizalmat Irántam! Amire te képtelen vagy magadban, arra Én, Jézus, képes vagyok 

benned, ha egyre jobban bízol Bennem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL" 

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

4002. 

Kérdező: NAGYON BETEGNEK ÉRZEM MAGAM 

 Lelkileg, testileg, gyógyulni szeretnék! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Pontosan azért jöttél le a Földre, hogy rátalálj a lelki gyógyulás útjára. Ennél 

fontosabb számodra nem lehet semmi! 

 Testében minden földi ember csak látszat-egészséget hordozhat. A 

legkülönbözőbb lappangó betegségek szinte észrevétlenül emésztik fel minden 

ember testét. Ez kikerülhetetlen és megállíthatatlan. Testi életetekben csak arról 

lehet szó, hogy megpróbáljátok különböző gyógymódokkal elviselhetőbbé tenni a 

test által jelzett keresztetek vállalását. 

 Két dolgot nagyon komolyan át kell gondolnod és el kell fogadnod. Az egyik az, 

hogy a tested az nem TE vagy. A másik pedig az, hogy a testi adottságok és a külső 

körülmények feltétlenül körülhatárolják azt a területet, amely területen belül kell 

megtalálnod lelked békéjét, tehát boldogságodat.  

 Ez minél képtelenebb látszatra, annál nagyobb fényt, meleget, békét, küldetést 

teljesít mások lelke javára. E terület szélesítését lehet kérni Istentől, de nem tartozik 

a lényeghez. A lényeg a te benső békéd megtalálása, s ezt az előbb említett területen 

feltétlenül megtalálhatod, ha akarod. Igen, mert csak azt kell tenned, amit 

megtehetsz, s a többi nem tartozik rád. 

 Tehát lelked békéjének akadálya csak az lehet, ha vágyaidat fontosabbnak 

tartod, mint a feladataid teljesítése feletti örömödet.  

 Isten nem vágyaidhoz méri kegyelmét, hanem az elvégezhető feladataid 
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teljesítéséhez. Éppen ezért minden depresszió, minden benső nyugtalanság 

valamiképpen a megfelelő alázat hiányáról árulkodik. 

 Tudnod kell, hogy nem ez az első életed a Földön! Te is, mint mindenki, 

adósságtörlesztésre is jöttél a Földre. Én, Jézus, szívesen átvállalok minden 

adósságtörlesztést mindenkitől, aki megelégszik azzal, hogy megteszi azt, amit bír, 

és nem vágyik nyugtalanul többre.  

 E kijelentésemnek ez a tartalma: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik 

elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én megkönnyítlek titeket. Vegyétek 

magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s 

megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. (Mt 

11;28-30)”. 

 Az a rövid kis idő, ami a te földi életedből is még hátra van, nem érdemli meg, 

hogy sokat törődj vele. Főleg azt nem, hogy gondban légy miatta! Te az Istené 

vagy! Benned élek, és benned is itt és most boldogító módon, téged boldogítani 

akaró módon élek. De ha te nem a képességeid és lehetőségeid körén belül akarod 

megtalálni benső békédet, nem így akarod átvenni Tőlem a szíved nyugalmát, 

akkor Én - a te Jézusod - tehetetlen vagyok veled szemben, mert segíteni csak azon 

tudok, aki azt akarja, amit Én akarok vele kapcsolatban. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4003. 

Kérdező: KIÉGTEM? 

 1. Már nem lelkesít művészi tehetségem. 

 2. Hogyan viszonyuljak hűtlen férjemhez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden átlagon felüli tehetség olyan idegrendszerbe van beleágyazva, amely 

átlagon felüli érzékenységgel jár együtt. A nem személyválogató, de szerepeket 

kiosztó Isten úgy látta jónak, hogy azok, akik bizonyos művészi szerepre 

vállalkoztak, vállalniuk kell az ezzel együtt járó érzékenyebb idegrendszert is, 

amely nemcsak a megnevezett művészet irányában, de az életnek más területén is 

másképpen reagál, másképpen teherbíró, mint az átlag. A művész-sors ezért bizony 

fárasztó és meglehetősen mostoha sors. „Kilógni a sorból” - némi dicsőséggel és 

sok pofonnal jár együtt! 

 2. Az igaz, hogy felnőtt embert másik felnőtt ember megnevelni nem tud. Még 
Isten sem tud hatni arra, aki ezt nem akarja. De azt, amire képes vagy, meg kell 
tenned. Ez pedig így fogalmazható meg: bűnrészes nem lehetsz! Se szóban, sem 
cselekedetben ne tégy olyat, amit helytelennek tartasz az illetővel kapcsolatban. Ha 
ő elhagyott téged, akkor tudomásul kell venned, hogy te el vagy hagyva, de ezt neki 
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is tudomásul kell vennie! Tehát belőled nem élhet! Az nem szeretetlenség, ha nem 
engeded, hogy belőled éljen, hanem éppen az ilyen magatartás az egészséges 
szeretet. Csak az a jó szeretetet, amely igazságban nyilvánul meg. Az igazság pedig 
az, hogy neki, mint férfinek kell értetek élni. Csak ez után következhet az, hogy 
érte is éljetek. Ha nem ő a kezdeményező, akkor ne legyen folytatás sem! 
 Légy bárány, de ne légy birka! A bárány Hozzám, a Jó Pásztorához simul. A 
birka olyan, mint a veszett róka. Még az ellenségétől is elvárja, tűri a simogatást. 
 Tanulj meg NEM-et mondani, hogy IGEN-ed megfelelő súllyal bírjon! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************* 

4004. 

Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT 

 1. Kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 
 2. Egyik gyermekemhez nagyon kötődöm. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Nem jó, ha ápolod magadban azt a vágyat, amely semmiképpen sem 
helyettesítheti elhunyt férjedet. Az álmok, az ábránd világa nem vezet sehová! 
 Jobban hinned kell abban, hogy te is úton vagy férjed után, és nem őt kell 
visszavárnod, hanem neked kell jól felkészülnöd az eltávozásra. Az 
örökkévalóságtól nem kell félned. Csak a mulandóság a félelem, a nyugtalanság 
világa. Te, aki az örökkévalóság gyermeke vagy, igyekezz annak örülni, hogy 
benned élek, és érted élek benned. Akkor fogadod el, hogy érted élek benned, ha 
igyekszel Értem élni a mulandóságban. 
 Neked, aki örök értékek hordozója vagy, meg kell tanulnod, hogy ne mulandó 
kapcsolatok világa után vágyódjál. Minél jobban közeledik egy versenyző a célhoz, 
annál jobban összeszedi minden erejét. Te már túl vagy érett életed delén! 
 2. Minden kötelék ellene mond annak a szabadságvágynak, amelyre teremtve 
vagytok. Egyetlen kötelék kivétel, a Velem, a te Jézusoddal való egyre szorosabb 
kapcsolat. Ezt kell ápolnod, erre kell tenned a hangsúlyt, s akkor ennek 
megfelelően minden más kötelék lazul, s minden kapcsolat a helyére kerül. Minden 
kapcsolat akkor van a helyén, ha egyértelművé válik az eszköz-szerepe. Mert 
minden eszköz ahhoz, hogy Velem, Jézussal, egyre szorosabb kapcsolatod legyen. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
4005. 

Kedves K. I.! Talán említették Önnek, hogy bennem Jézus szokott válaszolni 
a nekem feltett kérdésekre, problémákra. Ezért szeretettel arra kérem, hogy a 
következő sorokat vegye úgy, mint Jézus szavait. 
Kérdező: BEVÁNDORLÓ VAGYOK 
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 Leszázalékolt férjem súlyos probléma elé állítja családunkat. 
HANG: "Drága Gyermekem!  
 Többé-kevésbé minden ember a szülőföldjét önmagában hordja. Ezért aztán a 
megjelenő problémák „idegenben” még nehezebben kezelhetőknek mutatkoznak. 
 Három alapvető szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik - s mondhatnám, 
hogy ez a legfontosabb - az, hogy benned élek, érted élek benned, tehát boldogító 
módon élek benned. A másik az, hogy Én, Jézus, az enyéim számára a 
körülményeknek is az Istene vagyok. A harmadik pedig az, hogy minden problémát 
napra lebontva kell megtanulnod kezelni. Elég a mának a maga baja! A holnap 
majd gondoskodik magáról (Mt 6;34). 
 Mindhármat kifejtem egy kicsit: 
 1. A hit egy olyan energiaforrás, amely semmivel sem pótolható. Igaza van e 
kijelentésemnek: vagy leborulni, vagy kiborulni! Ha olyan gondolatokat engedsz 
tudatodba, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor tudd, hogy 
ezek Tőlem, a te Jézusodtól valók! Ha ilyen gondolatokat gondolsz, akkor nemcsak 
monologizálsz, amikor imádkozol, hanem Én szólok hozzád, tehát párbeszédet 
folytathatsz Velem, Jézussal. 
 2. Az istenszeretőnek minden a javára válik! Akinek van Gondviselője, annak 
nem lehet gondja! E kell hinned, hogy Én, Jézus, a megtestesült Isten, Gondviselőd 
vagyok! E hitedet úgy tudod erősíteni, hogy tégy úgy, mintha hinnéd szavaimat. 
 3. Meg kell tanulnod feladatokban, napra lebontott feladatokban gondolkodni. A 
távolabbi tervezgetés mindig - egy kicsit vagy nagyon - fantáziálgatás is. Isten nem 
vágyaidhoz, hanem napi feladataidhoz adja kegyelmét!  
 Drága Gyermekem! A földi élet nem a menekülésnek, hanem a szembesülésnek 
a helye. Azok, akik a szembesülés helyett a menekülést választják, szükségszerűen 
különböző narkotikumokkal képesek csak erre. Ez az út nem vezet sehová! 
 Tudatosítsd magadban, hogy te csak magadért felelsz férjeddel, gyermekeiddel 
és mindenkivel kapcsolatban. Senki nem képes mást, másokat sem boldoggá, sem 
boldogtalanná tenni. E képességet mindenki csak önmaga számára, és csak 
önmagában hordja! 

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

4006. 

Kérdező: FÉLEK A ROSSZINDULATÚ EMBEREKTŐL 

 1. Hogyan menthetem meg családomat a rosszindulatoktól? 

 2. Hogyan ismerhetem fel a rosszindulatú embert? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Földön senki nem tud megmenekülni attól, hogy rosszindulatú emberekkel 

találkozzék. Csupán arról lehet szó, hogy szívetek békéjét a rosszindulatú 
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emberekkel történő találkozáskor is megőrizzétek. 

 Ne arra törekedj tehát, hogy családodat vagy akár önmagadat megkíméld a 

rosszindulatú emberektől, hanem arra, hogy te ne légy rosszindulatú! Bárki - akár 

maga az ördög is - bármit csinál, javatokra válik, ha szerettek Engem, Jézust. És 

bárki - akár maga a mindenható Isten is - bármit csinál, ha nem szerettek, tehetetlen 

veletek szemben. 

 Isten Bennem kiszolgáltatta magát nektek, és most már tudnotok kell, hogy 

minden embernek csak önmagára kell vigyáznia, ha boldog akar lenni. Tehát sem 

Isten, sem ember nem képes senkit megóvni a Gonosztól. De igenis, minden egyes 

ember, ha Istenbe kapaszkodik, képes arra, hogy meg-/kiszabaduljon a gonosz 

karmaiból. Ebben csak akkor tud segíteni egy másik ember, ha erre őt a szabadulni 

vágyó kéri!  

  Te nagyon aggódsz a családodért! Ez nem jó! Csak magadért aggódj, és hidd el, 

hogy családodat Isten sokkal jobban szereti, mint te valaha is szerethetnéd! 

 Sem a jó szádék, sem a hit nem elég ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Nagyon 

fontos az IRÁNY! Mindenkinek önmagának kell ráhangolnia magát a helyes 

IRÁNYRA! Gyermekeidnek csak példát adhatsz arra, hogy hogyan lehet valaki 

boldog, békés. Elfogadtatni ezt senkivel nem lehet. Ez jelenti azt, hogy a 

gondolkodás-átalakítást senki nem teheti meg más helyett! 

 2. Neked nemcsak nem kell, de nem is szabad arra törekedned, hogy felismerd, 

ki a rosszindulatú! Az ilyen ítélet Istenre tartozik, és nem rád! Bármilyen indulatú 

emberrel találkozol, neked csak egy teendőd lehet: SZERESS! Vagyis, te légy JÓ 

INDULATÚ! 

 Ismétlem: Ne féltsd családodat! Magadat féltsd! Magadban teremts rendet, 

benső szabadságot családoddal szemben is. Magadban fogadd el az Én, a te 

Jézusod békéjét, benned legyen a Mennyország! Ezt Én csak veled, te csak Velem 

tudod megtenni! Ez jelenti azt, hogy Isten plusz egy fő abszolút többség! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4007. 

Kérdező: MINDENKÉPPEN JÉZUSHOZ AKAROK TARTOZNI  

 1. Jézustól jött egy tornagyakorlatom? 

 2. Kaptam üzeneteket is. Ez abbamaradt. 

 3. Gyógyíthatok REIKI-vel? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Természetetekben, mint első kegyelemben, benne hordjátok mindazt a 

lehetőséget, amire szükségetek van ahhoz, hogy olyan emberekké váljatok, amilyen 
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ember-példát Én, Jézus, adtam nektek. Ez azt jelenti, hogy minden, amit lelkileg 

jónak ítéltek meg, az Tőlem jön! 

 2. Az égi üzenetekkel kapcsolatban legyetek nagyon óvatosak, két okból is. Az 

egyik az, hogy Én, Jézus, az evangéliumaimban - vagy kifejtve, vagy magjában - 

mindent átadtam nektek. Ez azt jelenti, hogy csak olyan kapott üzenet lehet hiteles, 

amelyet evangéliumaim hitelesítenek. A másik ok pedig az, hogy a nagy 

Megtévesztő mindent elkövet, hogy félrevezessen benneteket. A kapott üzeneteket 

tehát mindig kontrolláltatnotok kell egy hozzáértő, hiteles emberrel. Ezt 

megköveteli az Én, a te Jézusod szentsége, és megköveteli az ember részéről a 

megfelelő alázat. 

 Nem baj tehát, hogy most nem kapsz üzenetet, mert evangéliumaim most is 

rendelkezésedre állnak, s rendelkezésedre állnak a HANG-könyvek is, amelyeknek 

minden kijelentése alátámasztható az evangéliumaimmal. 

 3. Mindenkiben van gyógyító erő, s ezt mindenki használhatja. E téren is 

nagyon fontos, hogy ne a testi gyógyítás kerüljön a főhelyre, mivel minden, ami 

lényegileg a testhez tartozik, úgyis elpusztul! A test és annak gyógyítása csak 

eszköz ahhoz, hogy a lélek fejlődni akarjon a szeretetben. 

 Tehát a testi egészség nem jobb erkölcsileg, vagyis a boldogságot illetően, mint 

a betegség, és a betegség nem rosszabb erkölcsileg, tehát a benső békét illetően, 

mint az egészség. Amíg valaki ezt nem teszi magáévá, semmi értelme nincs a testi 

gyógyulásnak. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

 4008. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK 

 1. Mennyiben vagyok hibás gyermekeim sorsáért? 

 2. Anyagi gondjaink vannak. 

 3. Tehetek valamit iszákos férjemért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Helytelen alapból csak helytelen következtetések születhetnek. 

Gyermekeiddel kapcsolatban a helyes alapállás a következő: Te nem felelsz 

gyermekeidért, amint a mennyei Atya sem felel érted. Te csak magadért felelsz 

gyermekeiddel kapcsolatban is. Ha olyasmi tudatosul benned, hogy te valamit 

elrontottál velük kapcsolatban, akkor nem kell mást tenned, mint Tőlem, a te 

Jézusodtól bocsánatot kell kérned, és már rendben is van benned minden. 

 Gyermekeid, ha lelkük mélyén nem tagadták meg az Istent, akkor minden a 
javukra válik. Még az is, amit esetleg te vétettél ellenük. De sem te, sem az Isten 
nem szólhat bele abba, hogy lelkük mélyén hogyan döntenek. Ez nem függ soha 
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kívülállótól, sem szülőtől, sem testvértől, sem baráttól, sem ellenségtől, de még 
Istentől sem! 
 Az ő sorsukkal kapcsolatban csak arra kell törekedned, hogy bűnrészes ne légy. 
Tehát soha ne bólints rá olyanra, soha ne adj segítséget olyasmiben, amit te 
helytelennek tartasz. 
 Ne feledd! A földi élet nem Mennyország! De szívedben békét teremthetsz, ha 
hiszed azt, hogy ÉN, Jézus, boldogító módon vagyok benned, tehát képessé teszlek 
mindenkor arra, hogy olyan gondolatokra irányuljon figyelmed, amelyek téged 
építenek, buzdítanak, vigasztalnak. És most ehhez kapcsolódik a következő 
tanácsom is: 
 2. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért joggal élheted meg azt, 
hogy Isten a te gondviselő Istened. Tehát van Gondviselőd! Márpedig, ha valakinek 
van gondviselője, annak komoly gondja nem lehet! Csak azt kell elhinned, hogy 
többet érsz a verebeknél! Ajánlom, elmélkedd át egy kicsit a Mt 6;25-től 34-ig 
terjedő részt, mely így szól: 
 „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? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem 
fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt 
dicsősége teljében úgy felöltözve, 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.” 
 3. Az imádságon kívül nem tehetsz semmit volt férjedért. De ne arra kérd Istent, 
hogy szabadítsa meg őt, mert ezt már régen megtette volna az Én Atyám, ha ez 
lehetséges volna. Ajánld fel őt Isten irgalmas szeretetének. Ez azért fontos, mert így 
te is elnézőbb tudsz lenni vele szemben. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4009. 

Kérdező: MIT TEGYEK? 
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 1. Jó-e, ha elmegyünk? 

 2. Jó, ha elzárom gyermekemet a beteges apja zaklatása elől? 

 3. Véleményt kérek L. R. H.-ról! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, erkölcsi döntéseidben tudok irányt mutatni, de ha te ebben a 

tekintetben más irányban döntesz, akkor nem szólhatok bele abba, hogy mikor és 

hová akarsz költözni. Csak azt tudom mondani, hogy Én, Jézus, mindig segítem 

azt, aki az Isten akaratához akarja igazítani életét. Ez mindenkor erkölcsi kérdés! 

 2. Nagyon természetes, hogy mindent, ami rajtad áll, meg kell tenned annak 

érdekében, hogy leányod minél kevesebb zaklatásnak legyen kitéve. Ha nem ezt 

teszed, akkor mulasztással vétkezel. 

 3. A HANG-könyvekben gyakran említem, hogy sem személyekről, sem 

könyvekről senkinek nem mondok általános véleményt. Azért nem mondok, mert a 

ti  feladatotok az, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg, ami nem 

jó, vessétek el. Én, Jézus, veletek mindent, de helyettetek semmit! Vagyis, 

tudatában kell lennetek annak, hogy felelős személyek vagytok, és azt a 

felelősséget, amelyet vállalnotok kell, nem ruházhatjátok át másra. Istenre sem. 

 A te figyelmedet is felhívom arra - amire már annyi embertestvérednek 

felhívtam a figyelmét -, hogy a reggeli és az esti imáitok tartalma dönti el lelki 

fejlődésetek irányát, ütemét. Mindenki csak akkor lehet megelégedve önmagával, 

ha a reggeli imájában felindítja azt a szándékot, amely őt Hozzám kapcsolja az 

elinduló napon. Este pedig számon kéri magától, mit valósított meg abból, amit a 

reggeli imájában Velem megbeszélt. Helyes lelki fejlődés e nélkül alig képzelhető 

el. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4010.  

Kérdező: MÁRIÁRÓL 

  Máriáról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 1999 október 

 Május mellett az október is Máriának szentelt hónap. Mindkét hónap nemcsak 

véget, de kezdést is jelez. Most legyen a kezdeten a hangsúly. Az egyik a tavasz 

eljöttét, a másik a pihenni vágyó természet eljöttét jelzi. 

 Most Máriának két példátlan példa-értékére mutatok rá számotokra. 

 Az egyik az, hogy miután megérintette a Szentlélek, nem azzal volt elfoglalva, 

hogy hirdesse, ő milyen különleges, milyen kiválasztott, hanem azzal, hogy a 

szolgáló szeretet elindítsa őt Erzsébethez, aki idős kora ellenére gyermeket várva 

ugyancsak rászorult az ő szolgálatára. 
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 Ha Isten Lelkének érintését már átélte valaki, akkor - bár természetes, hogy ez 

örömmel tölt el mindenkit, de a hangsúlyt ne arra tegyétek, hogy magatokkal 

foglalkozzatok, hanem arra, hogy azt az ERŐT, amely a Lélek érintésének 

velejárója (Lk 24;49), a szolgáló szeretetet használatába állítsátok! Ne csupán 

mondjátok, hogy bizony a világnak erre van szüksége, bár ez is igaz, hanem azt 

tudatosítsátok magatokban, hogy erre elsősorban külön-külön nektek, 

mindannyitoknak van a legnagyobb szükségetek! Ne felejtsétek: a világ nem 

csupán rajtatok kívül létezik! A világ belőletek is áll! Az utolsó ítélet tablójában 

erre kaptok majd felszólítást (Mt 25; 31-46)! 

 A másik példátlan példaérték Máriában az, hogy csodálatos önuralommal tudott 

uralkodni a nyelvén! Még vőlegényének sem próbálta magyarázgatni annak okát, 

amelyről már mindenki - aki ismerte őt - beszélt, hogy tudniillik gyermeket vár, és 

ki a gyermekének az apja. Ennek az önfegyelemnek pedig a gyökere, a forrása az 

az Istenbe vetett bizalom volt, amely egyetlen pillanatra sem ingott meg benne. 

 Igen. Földi életetek külső megnyilvánulásaihoz szükségszerűen belső forrás 

szükséges. Figyeljétek csak magatokat vagy másokat! Szinte mindenki olyan 

forrást hordoz és táplál magában, mely úgy akar megnyilvánulni, hogy ő kifelé 

érdekes legyen. Ennek természetes következménye az, hogy annyi, de annyi ember 

akar rendkívüli képességekkel rendelkezni, rendkívüli lenni.  

Ha olyan vagy hasonló hitetek lenne, mint Máriának volt, akkor tudnátok, hogy 

mindannyian annyira rendkívüliek vagyunk, hogy ennél rendkívülibbek már nem is 

lehetünk. Egyetlenjei vagyunk a Mindenhatónak! Ki kívánhat magának ennél 

rendkívülibbet?! Az a tény, hogy erről tudnak vagy nem tudnak mások is, a 

lényeget nem érinti.  

 E rendkívüliségetek jelenleg olyan, mint az októberben körülöttetek lévő 

pihenni vágyó, aludni induló természet, mely ha tudatra ébredhetne, akkor arról 

beszélne, hogy pontosan ez az elinduló pihenés szükséges ahhoz, hogy újra virágba 

boruljon, gyümölcstermésre forduljon az élete. 

 Nektek van öntudatotok, tehát felismerhetitek, ha akarjátok, hogy a ti igazi 

virágba borulásotok nem a mulandó földi élet. A ti igazi gyümölcsbe forduló 

életszakaszotok maga az örökkévalóság! 

 Mint Mária gyermekei, akarjatok hasonlítani égi édesanyátokra, Máriára! E két 

területen különösképpen: a szeretetszolgálat és az önfegyelem területén. Ezt 

akarjátok, ezt ígérjétek, ehhez kérjétek Mária közbenjárását különösen október 

hónapban, a rózsafüzér Királynéjának és a magyarok Nagyasszonyának 

hónapjában! 

Megáldalak benneteket, mint Mária ÉDES Gyermekeit! 

******************************************************* 
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4011. 

Kérdező: AZ IMÁRÓL 

Tanítás az imáról. Mária üzenete 1997. augusztus 17. (részlet) Kommentár 

"Drága Gyermekeim! 

'A rózsafüzér ima tőlem van. Szent minden szava.' 

A rózsafüzér ima Mária ajándéka, amelynek minden szava Istenhez tartozó ige. 

"A mennyek országa, amely Mária boldog lakóhelye, az adás, az ajándékozás 

országa. Atyám országában sok lakóhely van" - mondja Jézus és ahhoz, hogy 

ennek az országnak lakói lehessünk, Jézus útmutatása szerint át kell alakítanunk a 

gondolkodásmódunkat. Fel kell adnunk az önmagunkról alkotott téves 

elképzeléseinket, evilági értékrendünket. Át kell adnunk Jézusnak önmagunkat. 

Oda kell ajándékoznunk Jézusnak a korábban gondolt legnagyobb értékünket: 

önmagunkat. 

Se többet - se kevesebbet ! 
Ez a feltétele annak, hogy az Isten is odaadhassa magát nekünk. 

Odaajándékozhassa a felülmúlhatatlan, a végtelen, a beláthatatlan, a leírhatatlan 

boldogságot: a Szeretetet. 

Az Isten országában, az Istent látás és birtoklás országában az adás, az 

ajándékozás, minden érték az Istentől, az Istenből származik. 

'A rózsafüzér ima tőlem van' - mondja Mária, de nyilvánvalóan az Istentől 

származik. Mária ezért mondja, mondhatja azt, hogy a rózsafüzér ima minden 

szava Szent, tehát Istenhez tartozó. Így adja a szent szavakhoz Mária önmagát a 

rózsafüzér imában úgy, hogy mint rózsafüzért tudja átnyújtani ezt az imaformát 

mindazoknak, akik meghallják Mária imára invitáló hívását. 

 'Aki száján keresztül szívével imádkozza, szeplőtelen anyai szívem  

szeretetének áramába kapcsolódik bele.' 

A szív bőségéből szól a száj. Így az, aki a szív bőségéből imádkozza a rózsafüzér 

imát, az Mária bűnös gondolatot soha nem ismerő tiszta szívének szeretetébe 

kapcsolódik be. 

Mária szeplőtelen és tiszta szíve csordulásig van telve az anyai figyelem és 

gondoskodás minden szerető tartalmával. Úgy kínálja Mária minden gyermekének 

a rózsafüzér imát, ahogy a szerető anya kínálja otthonról elbitangolt gyermekének a 

hazavezető út lehetőségét. 

Aki elfogadja, és szívéből él ezzel a lehetőséggel, az a rózsafüzér ima minden 

kimondott Szent szavával bekapcsolódik Mária Jézusra figyelő szeretetének 

vérkeringésébe. Aki ebbe a vérkeringésbe kerül, az egyben a ráfigyelő és cselekvő 

Szeretet vérkeringésébe kerül bele. 

 A szó: teremtő impulzus megnyilvánulása. A kiejtett szónak teremtő ereje van. 
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A szavakkal ölni is és áldani is lehet. Ne legyetek bőbeszédűek az imáitokban - 

mondja Jézus. Aki lényegre törő módon tud beszélni - imádkozni, az látja a 

lényeget. Aki a lényeget fogalmazza meg, az Jézust fogalmazza meg, és eredendő 

önmaga újrateremtésén munkálkodik. " Alakítsátok át gondolkodásmódotokat " 

(Márk 1;15), mert ezáltal a szívetek alakul át, és a szerető szív szava béketeremtő 

szó. A belső béke teremtésének a szava. 

A szent szavak - imák - világba küldése tisztítja a világétert. 

 A rózsafüzér ima - mint az Istenhez tartozó szavak mondása - tisztítja a 

bennünket körülményként körülvevő és a bennünk levő világmindenséget a 

szeretetlen szavak, gondolatok és tettek elszennyező hatásától. 

 A kiejtett szavak, a gondolatok, cselekedetek, amelyek a szeretetlenséget 

hordozzák, azért képesek szennyezni a világmindenséget, mert a szívből 

származnak, és a szellemi sötétség hordozói. 

 A szeretet szolgálatában kiejtett szavak - mint teremtő impulzusok - képesek az 

elsötétedett szívekben szikraként működve világosságot gyújtani. 

 Úgy hordozza az ige az értelem világosságra lobbantó szikráját, mint a jó földbe 

hullott mag a 100-szoros termés lehetőségét. 

Emeli, tisztítja a rezgéseket, fényt bocsát az elszennyeződött élettérbe. 

 "Az ige hústestté lett" (János 1;14) és az ige "eljött a világba és fénybe borított 

minden embert" (János 1;9), "de a világ Őt nem ismerte fel" (János 1;10). 

A rózsafüzér ima igéi által is tovább sugárzik a testet öltött Jézus igazságának a 

fénye. 

 Azokhoz áramlik a kegyelem sugara, akikért imádkoztok. 

 Az Isten személyválogatás nélkül szeret létbe egyformán mindenkit. Az 

embereket nemcsak létbentartó, hanem boldogító módon is szereti az Isten, de 

kegyelmével csak azok felé tud fordulni általunk, akikért imádkozunk vagy akikért 

imádkoznak, akikért az Istenhez szót emelnek. Akik pedig a szeretet körén kívül 

vannak, azok önmagukat zárják ki az Isten kegyelmének sugarából. 

 Az Isten szeretetének a kegyelme az imádkozó emberek szeretetén keresztül tud 

áramlani másokhoz. Azért a szeretetünkön keresztül, mert az Isten számunkra a 

másik ember könnyes szemében, vérző szívében, kétségbeesett tekintetében, éhező 

és fázó testében van. 

 A párbeszédimát, a rózsafüzér imát, a kötött és kötetlen imát mondó ember 

szeretete, Istenhez emelt szava önmagában hordozza Isten kegyelmét, mert 

Jézusnak ez a természete. (Hang 1/11. levél) 

 Aki felé az Isten kegyelme irányul, afelé az Isten irgalma irányul, így aki nem 

imádkozik, az nem lehet irgalmas sem, mert az ima és az irgalom egy gyékényen 
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árul. 

Bekapcsoljátok őket az isteni vérkeringésbe, az isteni "áramkörbe". 

 Az Istenhez emelt szó - az ima - azokat is képes bevonni a szeretet világába, 

akik még azon kívül vannak. Ezáltal ezek az emberek a szeretetlenség pokoli 

világából az Isten feléjük irányuló kegyelme által - az ima békességteremtő 

erejének segítségével, támogatásával - lehetőséget kapnak a szeretet világába való 

átlépéshez. 

 Az Istenhez emelt szó az ima által megszólított ember szívének szánt üzenet. 

Ennek az imának kegyelmi sugarát az Isten úgy adja tovább a megszólított felé, 

hogy az a lehető legnagyobb mértékben a javára válhasson. Ezáltal az egyén 

megtérését az érte mondott imák nagyon komolyan elősegíthetik. Ez a szeretet 

ereje ! Az "isteni áramkörben" feszültség van. A szeretet cselekvésre, szolgálatra 

kész feszültsége. Az "isteni áramkörben" mozgás van, cselekvés, szeretetcselekvés. 

 Aki az "isteni áramkörbe" kapcsolódik bele, azt az áramkör szeretet-feszültsége 

úgy teszi fényforrássá, ahogy az elektromos áram teszi fényforrássá a villanykörtét. 

 Az ember biológiai életének feltétele az, hogy a testében a vér keringjen, mert 

ez szállítja a test legkisebb és legtávolabbi részeibe is az égéshez szükséges 

oxigént. 

Ez a folyamatos égés előbb-utóbb a test elmúlásához, "elégéséhez" vezet. Tehát a 

testünk elhal. Az "isteni vérkeringés", a valódi élet, a szeretet szolgálata az, amely 

olyan égést, olyan tüzet eredményez, amelynek nem az elhalás az eredménye, 

hanem az örök élet. Ebben a "vérkeringésben" a szeretetet hordozó emberek azok, 

akik oxigén gyanánt táplálják önmagukban az Isten szeretetének a tüzét. 

Általatok tehát itt a Földön megnyilatkozhat a menny minden ereje, fénye, 

tisztasága, bölcsessége. 

 A menny minden ereje a menny hatalmában rejlik, az Isten szeretetének a 

hatalmában. Csak a szeretetnek van hatalma, és minden más csak uralom ! A 

Földön a menny hatalmának az ereje az Istent szeretőkön keresztül tud csak 

megnyilatkozni azok felé, akikért imáinkban az Istenhez emeljük lelkünket. 

 A szeretet ereje megtartó erő. A szeretet ereje boldogító erő. A szeretet ereje az 

Isten felé lendítő erő. A menny minden szeretet-ereje az ima által a Földön is 

megtapasztalható, megélhető, mert minden csak látás kérdése. 

 A szeretetnek fénye van ! A szeretet fénye az értelem fénye. Értelme csak a 

szeretetnek van. A szeretetlenség értelmetlenség. Szeretni csak értelmesen lehet, 

amelynek velejárója és kísérője az érzelem. Ez a fény a szellemi világosság 

hordozója, mert általa válik átláthatóvá, érthetővé, élhetővé minden. Az ember 

értelmének a világossága és fénye a benne levő ige fénye és világossága. Az ige 
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Jézus által kerül belénk, és ragyogó fénye világosságot teremt. Megértést, belátást 

teremt a szeretet az értelmetlen szeretetlenség gőgjének szellemi sötétségében. 

 A menny tisztasága az ima igéinek tisztító hatásában rejlik. Jézus azt mondja 

tanítványainak a Golgota előtt: ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam 

nektek. Ahhoz, hogy Jézus mindezt a tanítványainak elmondhassa, szükséges volt, 

hogy szolgáljon nekik. "aki megfürdött annak csak a lábait kell megmosni, 

különben egészen tiszta," (János 13;10) Szolgált az Isten a tanítványainak azáltal, 

hogy megmosta a lábukat. Úgy mosta meg a tanítványai lábát - önmagát hozva 

megalázó helyzetbe -, hogy olyan szolgálatot vállalt, amelyet csak a rabszolgák 

végeznek. 

 A menny tisztaságát a mennyei lények tisztasága adja. Ezt a tisztaságot pedig az 

Ige adja, amely a szeretet szolgálatára szólít fel. 

 Jézus gondolkodásában a tisztaság nem a zsidó törvények által előírt 

mosakodási szertartások következménye, hanem az ige és a szeretet által meglevő 

szív tisztasága. A szív tisztasága pedig még inkább nyitottá teszi az értelmet, a 

szellemet az ige tartalmára. 

 A menny bölcsessége az ige valóságtartalma. Amikor imádkozunk, az ige 

valóság- tartalmát mondjuk ki, mert hisszük, hogy mindaz, ami az ige tartalma, az 

Isten bölcsességéből ered. A bölcsesség a szeretet alkalmazása a gyakorlatban. A 

menny bölcsessége az Isten bölcsessége, amely a szeretetet képviselők által a 

szeretni tudásban nyilvánul meg. Ez a tudás a szeretet cselekvésének a tudása. 

 A menny minden szent tartalmának (ereje-fénye-tisztasága-bölcsessége) a 

mennyei lények (angyalok) a hordozói. A mennyei angyalok tulajdonságai: erejük, 

fényük, tisztaságuk, bölcsességük az imájuk és szeretetük következménye és 

velejárója. Ennek a mennyei erőnek, fénynek és tisztaságnak a kifejeződése a 

mennyei angyalok szeretete és imája. 

 Ezért hívok imára mindenkit, aki csak képes hívó szavamat meghallani. Mária 

hívása nem csupán szó, hanem cselekedet is. Cselekedet a látnokai előtt való 

megjelenéseivel, az emberekre való figyelésével, imájával, ajándékaival. 

 Ezt az imára hívó szót csak az lesz képes meghallani, akinek "füle van a hallásra". 

Bizonyos értelemben az ima is szeretetcselekvés, hiszen amikor a közvetlen 

segítségnyújtás a körülmények vagy a nézetkülönbségek miatt lehetetlen, akkor 

még mindig rendelkezésünkre áll egy rendkívül hatásos eszköz: az IMA. (Szabó 

János írása) 

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

4012.  

Kérdező: ADVENT-KARÁCSONY 
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ADVENT: ELJÖVETEL 

 „Azért, hogy Velem, Jézussal, élő, eleven találkozás történjék, először 

évezredekig kellett várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már 

csak évtizedekig kell várnia külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás 

úgy fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes 

hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa közepette 

 "Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a 

csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen 

az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia 

eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel (Mt 24;29-30)." 

 Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a 

harmadikat szeretném, ha félelem nélkül tudnátok várni. 

 Az emberek évezredekig nem tudták, hogy hogyan néz ki egy igazi EMBER. 

Azt mindig tudta minden ember, hogy enni, inni, aludni, szórakozni és szaporodni, 

erre minden állat is képes. Arról is volt mindig elég hiteles sejtése, hogy az 

előbbieken felül, még boldog is szeretne lenni, de azt már nem tudta, hogy ez 

hogyan lehetséges. Arról is tudott, hogy külön-külön minden embernek kell hogy 

köze legyen saját boldogságához, vagyis ahhoz a hazataláltság öröméhez, 

amelynek vágya ott van minden ember szívében. De az útját, módját nem tudta 

kitalálni még a legtisztábban gondolkodó, a legbölcsebbeknek mondható tudós 

sem. Voltak találgatások. De ezek mindig hajótörést szenvedtek az u.n. 

közvélemény hatására. Nem verhetett gyökeret soha az a felismerés, hogy minden 

ember természetellenes mindaddig, amíg nem olyan tökéletes, mint az Isten. 

"Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5;48)!" 

 De hát hogyan lehetne valaki olyan tökéletes, mint maga az Isten? Nem arról 

van szó, hogy mennyei atyák legyetek, de igenis szó van arról, hogy amint Isten a 

maga szintjén, úgy az ember is a maga szintjén legyen tökéletes, ha egyszer 

istenképű lény! 

 Erre elvben mindannyian képesek vagytok, ha hisztek Bennem, Jézusban, ha 

szeretettel befogadtok Engem szívetekbe, ha nem ti akarjátok Rám erőltetni 

elgondolásaitokat, hanem engeditek, hogy Én, Jézus, tegyem bennetek, veletek azt, 

amit jónak látok. 

 Mikor mondhatjátok, hogy valóban hisztek Bennem? Akkor, ha elhiszitek e 

kijelentésemet: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni 

fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14;23)!" Én, mint megtestesült 

Isten ("Én és az Atya egy vagyunk.” Jn 10;30), úgy akarok és képes is vagyok 

bennetek is élni, mint a názáreti Ácsban, ha engeditek ezt Nekem. Én egyként az 

Agyával, ti egyként Velem, Jézussal, képesek vagytok igazi, emberi 
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természeteteknek megfelelően boldog emberként élni már ebben a világban is. 

 Ha ezt legalább ELVBEN elfogadjátok, akkor már megérthetitek, hogy 

körülményeitek, mint tükrök, nagyon segítenek benneteket abban, hogy megfelelő 

önismeretre jussatok, s gyakorlatban mindenkor hozzá tudjátok mérni magatokat 

ahhoz az igazi, teljes és normális emberhez, akit názáreti Jézus néven ismer a 

történelem. (Itt említem meg, hogy Engem, Jézust, sokkal könnyebb követni, mint 

bármelyik szentet!) 

 Az első ADVENT ezt hozta meg számotokra. Ehhez nem volt semmi közötök. 

Ez az Isten irántatok való szeretetének következménye volt. De a második 

ADVENT, vagyis jelen életetek felkészülése a Velem, Jézussal, történő 

találkozásra, amelyet egyetlen ember sem kerülhet ki, nagyon is tőletek függ. Már 

nem a találkozás, hanem annak örömteli vagy éppen szégyenteli volta. 

 Mindannyian tudjátok, hogy ADVENT-et előkészületnek is szoktátok nevezni. 

Előkészület szent karácsony ünnepére, az Én, a ti Jézusotok földi születésének 

megünneplésére. Ez a négyhetes időszak akkor tölti be életetekben az Isten által 

megálmodott szerepét, ha nemcsak négy hétre, karácsonyig, de állapotszerűvé tud 

szélesedni bennetek. 

 Most, amikor az adventi koszorú gyertyái egymás után gyulladnak fel, jelezve, 

hogy Általam és Velem a világ Világossága jelent meg a Földön, halljuk meg újra 

szavaimat: "Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy 

lángra lobbanjon (Lk 12;49)!" 

 Az isteni szeretet e tüzének fellobbanását kívánja ennek a földi évezrednek 

utolsó adventjében nemcsak szentkarácsony ünnepére, hanem egész földi 

életetekre az a pünkösdi Lélek, Aki tüzes nyelvek alakjában szállt le a Földre 

immár kétezer éve, azért, hogy melegítsen és világítson azoknak, akik megtérni 

jöttek le a Földre. 

Megáldalak benneteket LELKEM FÉNYÉVEL, MELEGÉVEL!" 

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

4013. 

Kérdező: A MÉDIUM KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE 

ADVENT-SZENTKARÁCSONY 

 

KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén 

örülni illik. Miért illik örülni SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból 

feltétlenül! Sajnos, a hangsúly egy harmadikon van! 

 Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi 

emberismerete, örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli 

SZENTKARÁCSONY ünnepén. Amíg ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. 
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Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY. 

 A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá 

hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, 

mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a 

lejáratott vagy nem lejáratott Istennel.  

 A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember 

lett az Isten. Azért írtam nagy betűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy volt 

belőle. Csak Jézus születése óta tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz ember 

élete, aki öntudatra ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet 

gyermeke, s ezt kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az idején. 

 Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya az első 

SZENTKARÁCSONY ünnepén még az angyalok kórusát is énekre indította a 

Földön: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú 

embereknek (Lk 2;14)!" Örült tehát az ég, természetes, hogy mindazok, akik az 

örökkévalóság gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel! 

 Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De 

van ennél nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve Isten 

édes gyermekévé válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, 

boldogság-állapot számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a 

bizonyos harmadik, hogy mulandó ajándékot adunk, kapunk! 

 Jézus születéséig még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy 

milyennek is kell lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: 

benső béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó szándékú embernek a 

lehetősége. Az a boldogság-magocska, amely minden embernek ott van a lelkében, 

az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba szökkenhet, kivirágozhat. E 

pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! E pillanattól kezdve, aki nem boldog, 

az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, mint valóságos Emberben, 

egyértelművé tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb körülményben is - , 

tehát valóságos ember, az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a boldogtalan 

ember egyben embertelen ember is, vagyis természetellenes ember, mivel 

természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott meg 

bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget 

Istentől, hogy Őt emberként is befogadva elinduljunk a boldogság, az égi béke 

útján a Földön! 

 Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a 

Földön a jó akaratú embereknek, hanem egy naponta megvalósítható nagyszerű 

feladatra szólítottak fel bennünket. Az, hogy ma kevés a boldog ember, nem azért 

van, mert erre nincs lehetőség, hanem azért, mert sokan nem használják fel az 
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Istentől kapott lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy számunkra e lehetőség 

biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor csak gondoljuk el: Rongyos 

istállóban születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - Ő mondja - nincs 

hová fejét lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen boldog, s 

arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes 

arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, szerető emberi szív is 

legyen számára igazi ÖRÖKLAKÁS! 

 SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, 

hogy ne csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot 

adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg 

bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki 

abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei lehetünk (Jn 

14;23)! 

Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget 

zengek a magasságos Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés 

SZENTKARÁCSONYT kívánok minden jó szándékú embertestvéremnek ennek 

az évezrednek utolsó SZENTKARÁCSONYÁN! 

1999. Dombi Ferenc 

******************************************************* 
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                                         TARTALOMJEGYZÉK 
 

3883. Előszó 

3884. Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK ISTENNEK TETSZŐK? 

1. Az egyetemek nagy része marketing politikát folytat. 2. Hogyan lehet valaki Istennek tetsző ebben a 

mulandó értékekre hangolt világban? 

3885. Kérdező: PAPOKRÓL  

1. Nagyon érzékeny vagyok. Mi ennek az oka? 2. Férjem a keresztem. Gyakran mélybe zuhanok. 3. 

Isten szolgái a papok? 

3886. Kérdező: JÖVENDÖLÉSRŐL 

1. Közel vagyunk Illés eljöveteléhez? 2. Nosztradámus l999 augusztusára jövendölte a világ végét. 3. 

Kaphatok üzenetet Gábor fiamtól? 

3887. Kérdező: MILYEN KARIZMÁT KAPHATOK? 

1. József és Mária is menekült. Mikor kell nekem menekülnöm? 

2. Milyen karizmákat kaphatok? 3. Kapcsolatban lehettem leányommal előző életünkben? 

3888. Kérdező: MEGHALT ÉDESANYÁM. MIÉRT? 

Miért halt meg az anyukám? 

3889. Kérdező: TELE VAGYOK FÉLELEMMEL 

1. Miért hagytak el szüleim? 2. Mi van velük? 3. Tele vagyok félelemmel. Párom lehet az, akit most 

szeretek? 

3890. Kérdező: LEHET KAPCSOLATOM AZ ÉGI LÉNYEKKEL? 

1. Hogyan lehet kapcsolatba kerülni az égi lényekkel? 2. A napfogyatkozással kapcsolatban 

érdeklődöm. 3. Telefonszámot kérek! 

3891. Kérdező: GYAKRAN ÉS KÖNNYEN SÍROK 

1. Milyen vagyok én? 2. Szeretnék megfelelő társat találni! 3. Miért sírok olyan könnyen?  

3892. Kérdező: SZEMÉLYES VÁLASZT KÉREK! 

HANG 7-dik kötet 586. / 10-dik kötet 840. és 809. válaszokkal kapcsolatban kérek személyes választ. 

3893. Kérdező: SZERENCSÉTLEN VAGYOK 

1. Miért nincs szerencsém, boldogságom a házasságomban? 2. Lesz egyszer saját lakásom? 

3894. Kérdező: JÖVŐMRŐL 

1. Egészségem helyre jön-e? 2. Egyedül vagy házasságban kell leélnem az életemet? 3. Nagyon 

szeretnék külföldön élni! 

3895. Kérdező: MI LESZ VELEM? 

1. Fóbiás betegségemből ki tudok-e gyógyulni? 2. Helyrejön-e a házasságom? 3. Fel fogom tudni 

nevelni gyermekemet? 

3896. Kérdező: KUDARCOT VALLOTTAM 

1. Fiam miatt elvesztettem a lakásomat. Lesz-e még lakásom?  

2. Gyermekeim rossz anyának tartanak. Nem szeretnek. 3. Mi értelme volt életemnek? Kudarcot 

vallottam. 

3897. Kérdező: NYUGDÍJAS VAGYOK 

1. Hogyan tovább? 2. Nyugdíjasként hogyan éljek? 3. Őrangyalomról kérek információt! 

3898. Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK! 

1. Irányítson engem az Úr! 2. Mit kell tennem fiam érdekében? 

3. Betegségem karmikus-e? 

3899. Kérdező: HOGYAN VISELKEDJEM? 
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Férjemnek fia nem akar engem elfogadni. Mit tegyek? 

3900. Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK! 

1. Mostani kapcsolatomban kérek eligazítást! 2. Feladatom-e a családalapítás? 3. Nagyon szeretek 

egyedül lenni. Miért? 

3901. Kérdező: LEHET A NEM KERESZTÉNY IS ISTENNEK TETSZŐ? 

1. Ateista voltam. Hitre jutottam. 2. Elnyerheti-e tetszésedet az, aki nem kereszténynek született? 

3902. Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIMRŐL 

1. Jó fordulatról számolhatok be 2. Szervátültetés lehet felelősséget hordozó probléma? 

3903. Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM 

1. Fekete mágia hatása alatt vagyok. 2. Szenvedem a magányt. 

3904. Kérdező: ÉLETEM ÉRTELMETLENNEK TŰNIK 

1. Egész életem meddő harcnak tűnik. 2. Párkapcsolataimban a vallásos ember sem volt megbízható. 

3905. Kérdező: JÓSLÁSRÓL 

Jóslásról kérdezem a HANG-ot. 

3906. Kérdező: A VALLÁSOSSÁG ÖRDÖGÉRŐL 

1. Jézus akar adni nevet gyermekünknek? 2. Hogyan ismerhető fel a vallásosság ördöge? 3. A 

HANG- könyvek terjesztése nem problémamentes. 

3907. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉ! 

Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket! 

3908. Kérdező: PROBLÉMA VAGYOK MÁSOKNAK 

1. Gyakran okozok fájdalmat szeretteimnek. 2. Gondjaimból hogyan lábalhatnék ki? 3. Döntéseimhez 

szeretnék segítséget kapni! 

3909. Kérdező: EGYMÁSNAK VAGYUNK PROBLÉMÁI 

1. Miért nem tudom elhagyni élettársamat? 2. Miért bántja őt az én hitem? 

3910. Kérdező: MAGAMRÓL, MÁSOKRÓL 

1. Írjak-e verseket? 2. Egy amerikai gyógyítóról kérdezem: Te küldted őt? 3. Egy gyülekezetről 

kérdezem a HANG-ot. 

3911. Kérdező: SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI! 

1. Nagyon félrehúzódó vagyok. 2. Nem tartják normálisnak, ha Rólad beszélek. 3. Hogyan tudok 

helyesen szeretni? 

3912. Kérdező: HOLT TARTOK MOST? 

1. Romlik a látásom. Mit látok rosszul? 2. Miben kell megváltoznom? 

3. Hol tartok most? 

3913. Kérdező: CSOPORTUNKRÓL 

1. Csoportunk céljáról, fejlődéséről kérdezem a HANG-ot. 2. Valaki látomásban egy új templomot 

látott. Jelent ez valamit? 

3914. Kérdező: MIÉRT SZÜLETTEM? 

1. Miért terrorizálhatják az embert saját szülei!? 2. Hogyan lehet jól élni? 3. Miért is jöttem e világra? 

3915. Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL 

1. Mi a második halál (Jel. 2;11.)? 2. Mit jelent egy fehér kő és új név. Ki a hajnalcsillag? (Jel. 17;17. 

Jel. 2;26-29). Mit jelentenek e szimbólumok? 3. Egy személyről kérek véleményt, aki 

emberfölöttinek mondja magát! 

3916. Kérdező: LEHETEK MÉG BOLDOG? 

Boldog lehetek-e valaha eltűnt társammal? 

3917. Kérdező: ÁLMAIMRÓL 
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1. Egy napfogyatkozási álom-ismétlésnek mi a magyarázata? 

2. Álmomban csupa ikreket láttam. 3. Nem láthatjuk unokáinkat. Mit tegyünk? 

3918. Kérdező: MIÉRT NEM FOGADJÁK EL EGYESEK A REINKARNÁCIÓT? 

 Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked valóban elkötelezett 

emberek között is vannak, akik nem fogadják el a reinkarnációt? 

3919. Kérdező: HANG-INFORÓL 

Uram, Jézus! Adj eligazítást a HANG-INFO újraindításával kapcsolatban. 

3920. Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS 

1. Mikor szűnik meg a fülcsengésem? 2. Nem vagyok vallásos, de olvasom az evangéliumokat. 

3921. Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET 

1. Különös dolgokat tapasztalok. Miért? 2. Nem találom a helyemet. Gyógyító erőm van. 3. Mások 

felől érdeklődöm, Uram! 

3922. Kérdező: HOL A HELYEM? 

Hol a helyem? A családom körében, vagy a közösségnél? 

3923. Kérdező: GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL 

1. A METANOIA szót miért bűnbánatnak fordítják? 2. Miért marad el egyes válasz után az áldás? 3. 

Egy könyvről kérek véleményt! 

3924. Kérdező: NEM BÍROK FIAMMAL! 

1. Mit tegyünk 26 éves fiúnkkal, aki nem akar pénzt keresni? 

2. Időnként borzalmas fejgörcs gyötör. 3. Megoldódnak-e lakásgondjaim? 

3925. Kérdező:Medjugorjében a Szűzanyától kaptam a lelki élményeket? 

3926. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

3927. Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRE VÁGYOM! 

1. Nem találom helyemet. Nyugdíjba kerültem. 2. Megkapom szívem kéréseit? 3. Lélekkeresztség 

után vágyódom. 

3928. Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK! 

Bíztatást szeretnék kapni döntésemhez! 

3929. Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL, MÁSRÓL! 

1. Életemről mondj vélemény! 2. Szeretnék őrangyalommal beszélni! 

3. Kérek valakiről véleményt! 

3930. Kérdező: HŰ MARADJAK HŰTLENKEDŐ FÉRJEMHEZ? 

Hűségesnek kell lennem a hűtlenkedő férjemhez? 

3931. Kérdező: NINCS MÁR KINYILATKOZTATÁS? 

1. Miért csak most beszélnek reinkarnációról? 2. A médium és a spiritizmus azonos? 3. A 

kinyilatkoztatások bezárultak? 

3932. Kérdező: NAGYON FÁJNAK RÉGI BŰNEIM 

1. Istenhez akarok tartozni. Félek, hogy ez nem sikerül! 2. Nagyon szeretem családomat. Van időnk az 

érdemszerzésre? 3. Fájnak a régi bűneim is. 

3933. Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT 

1. Nem találtam megértésre a Vatikánban. 2. Szenvedem a magányt. 

3. Kérem a médium imáját. 

3934. Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL 

1. A Szentlélek elleni bűnről és az esküről kérdezek. 2. Mi az a jó, vagy rossz, amit tenni, vagy kerülni 

kell? 3. Mi a különbség Isten és az isteni ember között? 
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3935. Kérdező: GYERMEKEM BETEG.. GYÓGYÍTANI SZERETNÉM! 

1. Beteg gyermekemet hogyan tudnám meggyógyítani? 2. Sokat álmodtam Jézussal.  

3936. Kérdező: HÁLA NÉKED URAM! 

Uram! Hálával van tele a szívem Irántad! 

3937. Kérdező: HIÁBA IMÁDKOZOM 

1. Hiába imádkozom férjemért! 2. Az egész családom megtéréséért imádkozom. 3. Mit kell jobban 

tennem? 

3938. Kérdező: HONNAN VAN A GYÓGYÍTÓ ERŐM? 

1. Gyógyító erőm az ördögtől van? 2. Hála az Úrnak, hogy újjászülettem! 

3939. Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK 

1. Családom miatt nagyon szenvedek. 2. Ideggyógyászhoz járok, és jósnőhöz is elmentem. 2. Egy 

gyönyörű álmomról kérek véleményt! 

3940.  

Kérdező: JELEN KAPCSOLATOMRÓL 

Jelenlegi kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

3941. Kérdező: A HITRŐL 

1. Miben higgyek? 2. A homoszexualitás honnan ered? 3. A depresszió ellen mit kell tenni? 

3942. Kérdező: NAGYON TÁMAD EGY SZELLEM 

Miért kell annyit szenvednem az engem támadó szellemektől? 

3943. Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL 

1. Szüleim ellenzik azt, amit én jónak látok. 2. Missziós nővér is lehetnék? 3. Mindenfelé zsákutcába 

ütközöm. 

3944. Kérdező: SZÓLT VALAKI HOZZÁM ÉJSZAKA 

1. Háromszor szólt egy hang hozzám éjszaka. 2. Helyes-e az intuícióm régi időkkel kapcsolatban? 3. 

Nem tudok bízni barátomban. 

3945. Kérdező: HOGYAN LEHETEK BÉKESSÉGTEREMTŐ? 

Békességteremtő szeretnék lenni.! 

3946. Kérdező: HOGYAN TUDNÉK SEGÍTENI? 

1. Segíteni szeretnék azon, aki öngyilkos akar lenni. 2. Kérem a vigasztaló Szent Lelket! 

3. Köszönöm, hogy megérintetted leányom lelkét. 

3947. Kérdező: TÁRSAMRÓL 

1. Miért kapok társnak különc férfit? 2. Társam jó úton jár-e? 3. Jó úton járok-e a lelki fejlődésben? 

3948. Kérdező: MI A TEENDŐM? 

1. Mit tehetek édesapámért és nővéremért? 2. Sok panaszt hallok. Mit tegyek? 

3949. Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZENVEDÉSNEK? 

1. Érdekel a mulasztással elkövetett vétkek súlya. 2. Mi a földi szenvedések értelme? 3. A halottakról 

kérdezem a HANG-ot. 

3950. Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM! 

Uram! Szívem tele van örömmel és hálával Irántad! 

3951. Kérdező: MINDENRŐL LE AKARTAM MONDANI ISTENÉRT 

Úgy gondoltam, hogy mindent felégetek magam körül Istenért. Most még a falevelet is irigylem. 

3952. Kérdező: MIT KELL TENNEM ENYÉIMÉRT? 

Mit kell tennem magamért, férjemért, családomért? 

3953. Kérdező: MIT IMÁDKOZOM NYELVEKEN? 

1. Egy élménnyel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 2. Mit imádkozom olyankor, amikor 

nyelveken imádkozom? 
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3954. Kérdező: ÉLETEMRŐL  

Életem folyamata hogyan jellemezhető? 

3955. Kérdező: ÁRTÓ ERŐKTŐL SZENVEDEK 

Miért szenvedek annyit ártó erőktől? 

3956. Kérdező: SZERETNÉK 'VISSZAVÁLTOZNI’! 

Szeretnék normális állapotomba visszakerülni! 

3957. Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK! 

Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem! 

3958. Kérdező: ÁRTATLANUL BÁNTOTTAK 

Törvénytelenül jártak el velem szemben. Mit tegyek: 

3959. Kérdező: TÁRSAM HITELES? 

1. Társam 'égi' üzenetei hitelesek voltak? 2. Állapotszerű hazugságban él az, aki rendszeresen hat 

rám? 3. Áldásod van egy külföldi kapcsolatomon? 

3960. Kérdező: MI A HIVATÁSOM? 

1. Mi a hivatásom ebben az életben? 2. Hol tartok most a lelki fejlődésemben? 3. Milyen irányban 

kell átalakítanom a gondolkodásomat? 

3961. Kérdező: MEGGYÓGYULOK-E VALAHA? 

1. Nem vagyok elég erős arra, hogy akaratomat másokkal szemben érvényesítsem. 2. Meggyógyulok-

e lelkileg, testileg, valaha? 

 3. Szeretnék mindig igazmondó lenni! 

3962. Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM! 

Tele van a szívem hálával irántad, Uram! 

3963. Kérdező: RETTEGEK CSALÁDOMÉRT 

Uram! Tele vagyok rettegéssel gyermekem, unokám miatt! 

3964. Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT 

Családom tagjaiért aggódom. Uram, segíts! 

3965. Kérdező: A JÓVAL MINDIG EGYÜTT JÁR A ROSSZ? 

1. Hogyan lehet segíteni azon, akit a Rossz kerít hatalmába? 2. Kivel és miért történhet meg ilyen 

eset? 3. Ahol jelen van a Jó, ott a Rossz is megjelenik? 

3966. Kérdező: HALLGATHATOK ÉRZÉSEIMRE? 

1. Szerethet valaki olyat, akit nem szabad? 2. Érzéseimre mikor hallgathatok? 2. Ki az, akiről kisfiam 

beszélt? 

3967. Kérdező: RENDEZŐDIK CSALÁDOM ÉLETE VALAHA? 

Leányom, unokám családja rendeződik-e valaha? 

3968. Kérdező: RENDET AKAROK MAGAMBAN!  

Szeretném rendezni életemet! 

3969. Kérdező: ROMLIK AZ ÁLLAPOTOM 

Főleg testileg, egyre rozogább állapotban vagyok. 

3970. Kérdező: MIÉRT NEM SZÓL HOZZÁM AZ ÚR? 

1. Nem szól hozzám az Úr. Elbizonytalanodtam. Zavarnak a templomi papi díszruhák. Miért árulják 

Jézus képét pénzért? 

2. Másképpen gyógyítok, mint tanultam. Mintha eredményesebb lenne így. 3. Túl kényelmes 

körülményben élek. Családom istentelen. 

3971. Kérdező: ÉLETIGÉT KÉREK! 

1. Kérek egy életigét! 2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot. 3. Van-e üzenete a 
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napfogyatkozásnak? Egy látomásszerű álmomról kérdezem a HANG-ot. 

3972. Kérdező: VAN ÖTÖDIK EVANGÉLIUM IS? 

1. Ádám és Éváról, a teremtésről kérdezem a HANG-ot 2. Az ötödik evangélium létezik? Hol van? 

3973. Kérdező: SZERVÁTÜLTETÉSRŐL 

A szervátültetésről kérdezem a HANG-ot. 

3974. Kérdező: GYERMEKNEVELÉSRŐL 

Gyermekem nevelésében kérek tanácsot! 

3975. Kérdező: AZ EGYHÁZRÓL 

1. Kell hinni az Egyházban? 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni? 3. Szektások vagyunk-e? 

3976. Kérdező: MI VAN KERESZTANYÁMMAL? 

1. Jó úton járok-e? 2. Mi a karmikus sorsom? 3. Szeretnék tudni keresztanyámról!  

3976. Kérdező: A ZSIDÓSÁGNAK MI A KÜLDETÉSE? 

1. Mi a zsidóság küldetése ma? 2. Szabad tévét nézni, amikor annyi értéktelenséget látunk általa? 

3977. Kérdező: TÉVEDHET EGY MEGVILÁGOSODOTT? 

1. Hogy eshet valaki illúzióba, ha megvilágosodást hordoz? 2. Miről lehet megismerni valaminek 

igazi értékét? 3. Üzenj valamit testvéremnek! 

3978.   Kérdező: A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL 

1. Mit jelent a gondolkodás-átalakítás? 2. Mivel Isten mindenkit szeret, mit tudok ezzel kezdeni? 

3979. Kérdező: TISZTÁN LÁTOK? 

1. Nekem szántad azt, akit nagyon szeretek? 2. Valóban tisztán látok? 

3. Gyermekemmel való kapcsolatomról kérdezlek. 

3980. Kérdező: JÓVÁ TEHETEM BŰNEIMET? 

1. Miért nem tudok elválni a férjemtől? 2. Lakáshelyzetemet hogyan tudnám megoldani? 3. Jóvá 

tehetem-e amit valaki ellen valaha elkövettem? 

3981. Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL 

Szellemidézéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

3982. Kérdező: SZERETNÉK HITBEN ERŐSÖDNI! 

1. Hogyan tudnám erősíteni hitemet? 2. Érdekel az ezotéria. 3. Hogyan tudnám megvédeni az 

igazamat? 

3983. Kérdező: VERGŐDÖM 

1. Elhárítható-e mulandó értékeim elveszítése. 2. Karmikus-e e téren a vergődésem? 3. Mi a célja 

Istennek velem? 

3984. Kérdező: ÖRDÖGRŐL 

1. Van ördög? 2. Az öt okos és az öt balga szüzekről kérek magyarázatot! 

3985. . Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK ENYÉIMNEK! 

Mit tehetek enyéimért? 

3986. Kérdező: LEHETEK MÉG ANGYAL? 

Mikor leszek angyal? 

3987. Kérdező: ROSSZ SZOKÁSAIMAT SZERETNÉM ELHAGYNI! 

1. Hogyan szokjam le a hajtépésről? 2. Hogyan szokjam le a tévézésről? 3. Hogyan viselkedjek 

tetszésed szerint? 

3988. Kérdező: VALÓBAN VELEM VAN BAJ? 

1. Mikor válik harmonikussá az életem? 2. Mi a gyökere leányommal való konfliktusomnak? 3. Nem 

vagyok jó szülő? 

3989. Kérdező: KIÜRÜLHET EGYSZER A POKOL? 
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1, Egyszer valóban kiürül a pokol? 2. Lélekkeresztségbe részesültem? 

3. El juthatok-e Jeruzsálembe?  

3990. Kérdező: MÁRIÁTÓL KAPTAM ÍRÁST? 

1. Az égiek tanítanak engem. Milyen írást kaptam Máriától? 2. Kell beszélnem mások előtt Istenről, 

élményeimről? 3. Bűn-e a nemi élet a házasságban? 

3991. Kérdező: TÁRS-PROBLÉMÁM VAN 

Neked tetsző társat szeretnék, Uram! 

3992. Kérdező: FÉLEK 

1. Miért nem tudtam megbecsülni azt, aki szeretett? 2. Akit én szeretek, az elérhetetlen számomra. 3. 

Féltem az életemet a munkahelyemen. 

3993. Kérdező: POKOLI AZ ÉLETEM 

Pokoli borzalmak között kell élnem! 

3994. Kérdező: A BÖJTRŐL ÉS EGYÉBRŐL 

1. A böjtről kérdezem a HANGOT. 2. Te küldtél valakihez, hogy levegye a rontást rólam? 3. 

Gyermekemről kérdezem a HANGOT. 

3995. Kérdező: MÁSOK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 

1. Lakásproblémám megoldódik-e? 2. Megváltoznak-e az életemet megkeserítő emberek? 

3996. Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉRZÉSRŐL 

Egy csodálatos érzésről kérdezem a HANG-OT. 

3997. Kérdező: ISTENTAGADÓ VOLTAM VALAHA? 

1. Istentagadó voltam előző életemben? 2. Mit tilthat meg nekem más? 

3. Nem tudom szeretni ellenségemet. 

3998. Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK 

1. Keresem lelkem nyugalmát. 2. Családon belül nem élünk harmonikusan. 3. Mit kell még 

ledolgoznom? 

3999. Kérdező: FÁJ A MÚLT  

1. Valóban bepiszkolódtam lelkileg? 2. Mitől piszkolódtam be? 

3. Miért fáj annyira, hogy nem vagyok elég tiszta? 

4000. Kérdező: FOGLALKOZHATOM REIKIVEL? 

1. Tiszta forrásból kapok üzeneteket? 2. Családon belül foglalkozhatom REIKI gyógyítással? 

4001. Kérdező: FÉLTÉKENYSÉGRŐL 

1. Féltékenységem miatt tönkrementek kapcsolataim. 2. Jézust akarom keresni másokban. 3. Hogyan 

teszek szert kellő alázatra? 

4002. Kérdező: NAGYON BETEGNEK ÉRZEM MAGAM 

Lelkileg, testileg, gyógyulni szeretnék! 

4003. Kérdező: KIÉGTEM? 

1. Már nem lelkesít művészi tehetségem. 2. Hogyan viszonyuljak hűtlen férjemhez? 

4004. Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT 

1. Kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 2. Egyik gyermekemhez nagyon kötődöm. 

4005. Kérdező: BEVÁNDORLÓ VAGYOK 

Leszázalékolt férjem súlyos probléma elé állítja családunkat. 

4006. Kérdező: FÉLEK A ROSSZINDULATÚ EMBEREKTŐL 

1. Hogyan menthetem meg családomat a rosszindulatoktól? 2. Hogyan ismerhetem fel a rosszindulatú 

ember? 

4007 Kérdező. MINDENKÉPPEN JÉZUSHOZ AKAROK TARTOZNI  
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1. Jézustól jött egy tornagyakorlatom? 2. Kaptam üzeneteket is. Ez abbamaradt. 3. Gyógyíthatok 

REIKI-vel? 

4008. Kérdező: GONDBAN VAGYOK 

1. Mennyiben vagyok hibás gyermekeim sorsáért? 2. Anyagi gondjaink vannak. 3. Tehetek valamit 

iszákos férjemért? 

4009 Kérdező: MIT TEGYEK? 

1. Jó-e, ha elmegyünk? 2. Jó, ha elzárom gyermekemet a beteges apja zaklatása elől? 3. Véleményt 

kérek L. R. H.-ról! 

4010. Kérdező: MÁRIÁRÓL 

Máriáról kérdezem a HANG-ot. 

4011. Kérdező: IMÁRÓL 

Tanítás az imáról, Mária üzenete 1997. augusztus 17. (részlet) Kommentár 

4012.  

Kérdező: ADVENT-KARÁCSONY 

ADVENT: ELJÖVETEL 

4013. Kérdező: A MÉDIUM KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE 

ADVENT-SZENTKARÁCSONY 
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben, 

egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú. 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 

1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 

1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott 

és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon. 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 

1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-

ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci 

Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori 

munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat 

jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a 

Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további 

működéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  

gondolatait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza. 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea 

kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" ( HANG ) 

Működési engedélyét 1997 őszén a Váci Megyés-főpásztor a Váci 

Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Budapesten él. 
 


