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4373.                                       ELŐSZÓ 

 

 Drága Jézusom! 

 Köszönöm, hogy szeretsz. Ha nem kóborlok el Tőled, naponta megta-

pasztalhatom. 

 Köszönöm, hogy segítesz, hogy megismerjelek, és megismerjem ma-

gamat. 

 Köszönöm, hogy másoknak is adhatom Hangodat.  

 Kérlek áldd meg azokat, akik elfogadták, és még jobban azokat, akik - 

fájdalom - elutasították. 

 Köszönöm, hogy sokszor jókedvűvé és derűssé teszel engem, aki az-

előtt morózus és zsörtölő voltam. 

 Igaz, időnként kísért a múlt, de Beléd kapaszkodva és bízva, remélem 

legyőzöm énem rossz tulajdonságait. 

 Segíts, kérlek, hogy napról napra jobb legyek, olyan, akinél otthon ér-

zed Magad! Tudom, hogy rajtam áll, hogy segíteni tudj. 

 Köszönöm, hogy megtanítasz másokra figyelni. Köszönöm, hogy volt 

már, aki úgy búcsúzott tőlem: Jó volt beszélgetni veled. 

 Köszönöm, hogy százszorosan jobb adni, mint kapni.  

Köszönöm, hogy gondjaim megoldásában segítesz. Gondolkodva ráve-

zetsz a megoldásra. 

Köszönöm, hogy imádkozni tanítasz. Összegyűjtöttem a HANG-

kötetekből imáidat és imáról szóló tanításaidat, és adtam másoknak is, hogy 

megtanuljunk beszélgetni Veled és Általad mennyei Atyánkkal. Köszönöm, 

hogy erre indítottál. Nagy örömmel tettem. Fáradhatatlan szereteted megren-

dít! 

Köszönöm, hogy tanulásra serkentesz. 

Köszönöm, hogy Ferenc testvérünkkel prófétát adtál nekünk. 

Köszönöm a felejthetetlen inárcsi együttléteket. Köszönöm, hogy test-

véreimmel igazán  testvérekké lettünk. 

Kérlek, bocsásd meg botlásaimat, mindazt, amivel megbántottalak a 

mostani válságos napjaimban! 

Segíts! Én Uram, Szabadítóm, édes Jézusom! 

Köszönöm, hogy mindig meghallgatsz, és szólsz is hozzám! Csak le-

gyen fülem a meghallásra!  

                                                                            Erzsébet 
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4374.  

Kérdező: FEJLŐDNI VÁGYOM! 

 1. Nagyon szeretnék egy közösséghez tartozni! A templom nem elég. 

 2. Munkahelyemet otthagytam. Jól tettem? 

 3. Szeretek embereken segíteni. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nekem, Jézusnak, van egy olyan megjelenési formám, amely szerint 

feltétlenül ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze (Mt 18;20). Imádkozz 

azért, hogy találj legalább egy vagy két embert, akivel rendszeresen össze 

tudtok jönni imádkozni és Rólam beszélni! Egy közösséget nem az tesz 

nagyszerűvé, hogy kik és hányan vannak ott, hanem az, hogy kifejezett ígére-

tem alapján Én, Jézus, ott vagyok, ha valóban Értem jöttök össze! 

 A templom valóban gyakran nem alkalmas arra, hogy lelki igényét 

mindenki ki tudja elégíteni. De azért ne szóld le a templomba járókat sem! 

Örülj annak, hogy Lelkem olyan kívánságot táplál benned, amely szerint 

gazdagabb lehetőségek után vágyódik a szíved! 

 2. Huszonhét év valóban nagy idő. Ennyi idő kétségtelen, hogy nyomot 

hagyott benned. De a döntő mindenkor a szívbéke! E szívbéke akkor bizo-

nyul Tőlem jövőnek, ha olyan gyümölcsöket tud teremni, amely gyümölcsö-

ket mások is észrevesznek. E gyümölcsök felsorolását megtalálod a Galata 

levélben (Gal 5;22-23). Ilyen gyümölcsök megélésére törekedj! 

 3. A szeretetszolgálat az Én Szívem egyik legkedvesebb virága! A sen-

kinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a másokon se-

gítés vállalása azonos azzal az ÚTTAL, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 

Magamat (Jn 14;6). Ezt az igazságot tártam elétek földi életemben, ennek 

felvállalását kértem és kérem tőletek, és ezt neveztem ÉLETNEK! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4345. 

Kérdező: MÉRHETETLEN SOK A SZENVEDÉSEM! 

 1. Miért van annyi gonosz, irigy ember? 

 2. Engem sebeznek. Nem én sebzem magamat! 

 3. Egy szerető társ után vágyódom. Miért nem adja meg az Isten? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Föld valóban inkább pokol, mint Mennyország. Még jó, hogy mu-

landó! 
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 Most nem akarlak untatni saját szenvedésemmel, bár érdemes erre is 

gondolnod. Igen, mert azok, akik csak dicsőségemben akarnak osztozni, de 

szenvedésemben nem, hát azok biztosan nem szeretnek Engem igazán. 

 Azért van sok gonosz ember a földi életben, mert Isten jókra, rosszakra 

egyaránt felkelti Napját (Mt 5;44-46). Azért kelti fel mindenkire Napját, mert 

mindenkit szeret, Őt is ez teszi boldoggá, és nem az, hogy szeretik. Tudja azt 

is, hogy előbb-utóbb mindenki rá fog ébredni arra, hogy a gonoszság senkit 

sem tehet boldoggá. Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha elkezdi átalakítani 

a gondolkodását, s ráébred arra, hogy senkit sem tesz boldoggá az a szeretet, 

amelyet kap, hanem az, amit magában hord! Mástól várni a boldogítást nem 

jelent mást, mint bódultságra vágyódni. 

 2. Azok, akik Tőlem, Jézustól, veszik át a szívbékét, azok megtalálják 

lelkük nyugalmát. „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik 

terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11;28)”. Hidd el, hogy nem 

szoktam hazudni! Hozzám csak az jön igazán, aki hisz Bennem, és elhiszi 

azt, amit mondok. Aki nem hiszi el, hogy nem körülményeit, hanem a gon-

dolkodását kell megváltoztatni, az feltétlenül elmegy a lényeg mellett! Én, 

Jézus, nem rajtad kívül, hanem benned vagyok érted! A Földet sem te, sem 

Én, Jézus, nem tudjuk Mennyországgá változtatni. De mindenki eljuthat az 

Általam felkínált szívbékére, ha hinni és szeretni akar. Szeretni annyit jelent, 

mint jót akarni. Ezt pontosan az ellenséggel szemben kell megmutatni, mert 

különben csak önámítás a szeretet. 

 3. Az, akinek Én, Jézus, nem vagyok elég, annak az sem lenne elég, ha 

az egész Mennyország a lába elé borulna. 

 Mikor hiszitek már el végre, hogy ember embert képtelen boldogítani?! 

Mikor hiszitek el, hogy mindennek csak annyi értéke van, amennyit e mon-

datra képes válaszolni: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

 Én, Jézus, mindenkinek rendelkezésére állok, aki Bennem akarja meg-

találni élete értelmét. Aki másképpen gondolkodik e téren, mint Én, annak 

csak azt tudom mondani, hogy az Én szeretetem türelmes és kimeríthetetlen. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4376. 

Kérdező: BIZTOSÍTANI SZERETNÉM BOLDOGSÁGOMAT! 

 1. Hogyan találom meg a boldogságot családommal? 

 2. Egy halottamról szeretném tudni, hogy mi van vele? 

 3. Munkahelyemen meddig lehetek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Más az egyén boldogsága, és más a kapcsolatok boldogsága. Az 

egyén boldogsága az a szívbéke, amelynek teremtő és fenntartó forrása Én, 

Jézus, vagyok. Ezért ez minden körülményben elérhető és megvalósítható. A 

kapcsolatok boldogsága pedig a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez a 

boldogság csak akkor valósulhat meg, ha mindaz akarja, akit a kapcsolat 

érint. Ezt egyedül nem lehet megvalósítani. Ami fontos, és ezzel meg kell 

elégedned, az az Általam neked felkínált szívbéke (Jn 14;27)! 

 2. Nekem, Jézusnak, is kötelességem mindenkor tiszteletben tartani 

mások szabadságát. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy neki kell feltenned 

e kérdésedet. Ha ő akarja, és engedélyt kap rá, akkor álmodban vagy sugallat 

formájában választ adhat kérdésedre. Én, Jézus, csak azt tudom ajánlani, 

hogy imádkozz érte! 

 3. Szabad döntéseiteket - főleg, ha nem érintik boldogságotokat, tehát a 

Velem való élő kapcsolatot - nem determinálhatom azáltal, hogy előre meg-

jövendölöm! Márpedig az, amit kérdezel, ezt nem érinti. Tudnod kell, hogy 

boldoggá, tehát a szívbékét biztosító életté nem a körülmények, hanem a Ve-

lem való élő kapcsolat tesz mindenkit. Isten az övéi számára, tehát a szeretet 

körén belül MINDENHATÓ, GONDVISELŐ! 

                Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL! 

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

4377. 

Kérdező: BENSŐ ZAVARBAN VAGYOK! 

 1. Mennyire adjak mások véleményére? 

 2. A szentáldozással problémáim vannak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azt nem tudod kikerülni, hogy ne halld meg mások véleményét ma-

gadról, de nem szabad, hogy ezeket hatni engedd magadra! Egyedül az Én, a 

te Jézusod véleményére figyelj! Ez pedig mindig hallható, ha a szívedre fi-

gyelsz, és nem mások véleményére. 

 Tudnod kell, attól, hogy mások jót mondanak rólad, te még nem leszel 

jó, és attól, hogy rosszat mondanak rólad, nem leszel rossz. Ha téged bánt az, 

hogy rossz véleménnyel van valaki rólad, akkor ez egy hiúsági komplexus 

nálad, tehát egy olyan karmikus gubanc, amelyet le kell oldanod magadról. 

Mindenki, aki jó szándékú, azért vállalja a földi életet, hogy megtisztuljon lé-

lekben. Mások rossz véleménye nagyon jó alkalom a hiúság felismerésére és 

megszüntetésére. Tehát semmiképpen se legyen döntő számodra, hogy mit 

mondanak rólad, de figyelj arra, hogy ez milyen hatással van rád. Ez tehát 

segít a helyes önismeretre. 
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 2. Van misztérium! A SZENTOSTYA is misztérium! Ezzel kapcsolat-

ban nem tudok többet mondani neked, mint amit mondottam János evangéli-

umának 6-dik fejezetében. E téren ne te kérj Tőlem hitet, mert Én, Jézus, ké-

rek tőled hitet. Ennek elhívése tehát egyedül és kizárólag rajtad áll! Hinni 

egy misztériumban annyit jelent, hogy igaznak tartani azt, amit hiteles egyén 

állít arról a misztériumról. Nálam, Jézusnál, hitelesebb egyént e téren nem ta-

lálhatsz! A hittel kapcsolatban azt szoktam még ajánlani az Engem kérdező-

nek, hogy tégy úgy, mintha hinnél, és akkor kételyeid előbb-utóbb megszűn-

nek. Ez egy helyes önszuggesztió! Igen, mert a hitet lehet növelni és lehet 

csökkenteni. Növelni úgy lehet, hogy gyakorolja valaki. Csökkenteni pedig 

úgy, hogy elhanyagolja valaki. A HIT a szív szeme. Amikor Rólam, Jézusról, 

a te Jézusodról van szó, akkor akarj a szíveddel látni! Én is a szívemen ke-

resztül nézlek téged! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4378. 

Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT! 

 Aggódom! Leghőbb vágyam az, hogy leányom egészséges legyen! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Három szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy gyer-

meked az Én, a te Jézusodnak a gyermeke is. A másik az, hogy nagyobb sze-

retettel veszem őt körül, mint azt te bármikor is megtehetnéd. A harmadik 

pedig az, hogy te is az Én gyermekem vagy! Most segítek neked abban, hogy 

e három szempontot egy kicsit jobban átgondold. 

 1. Ha valakiről azt lehet mondani, hogy ő az Isten gyermeke, akkor 

nyilvánvaló, hogy miatta nem kell gondban lenni, mert van Gondviselője! 

Gyermekedről pedig Én, Jézus, mondom, hogy ő az Isten édes gyermeke! 

Előbb volt Istené, mint a tiéd! Te elsősorban önmagadért kaptad őt. Ez azt je-

lenti, hogy saját benső világod épülésére és építésére kaptad, és nem az ő 

épülésére és építésére. Tudom, hogy ez a kijelentésem szokatlannak tűnik, de 

ez a valóság! Isten nem lenne jó Isten, ha bárkinek a boldogsága nem az ille-

tőn, hanem máson múlna! Isten csak azért teremthetett mindenkit boldogság-

ra, vagyis benső békére, mert e boldogság kulcsát mindenkibe belekódolta, 

és nem másra bízta. Ha nem így lenne, akkor Isten gonosz vagy buta lenne, 

ami nyilvánvalóan káromkodás. Gonosz lenne, ha az, aki boldoggá tehetné, 

nem teszi őt azzá, és buta lenne, ha nem látta volna előre e boldogságvágy 

hiábavalóságát. Mivel Isten végtelen szentség és bölcsesség, ezért az igazság 

csak az lehet, hogy mindenkinek a boldogsága lényegileg önmagán múlik! 
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 Gyermekeddel való kapcsolatodban is tehát azt kell mondanom, hogy a 

te boldogságod nem függhet senki és semmi mástól, csak tőled, vagyis a Ve-

lem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodtól! 

 2. Ezek után talán nem szorul különleges magyarázatra az, hogy Isten, 

aki a SZERETET, mérhetetlenül fölötte áll minden teremtett lény szereteté-

nek, így a te szeretetednek is. Még csak meg sem tudod közelíteni szerete-

teddel azt a SZERETETET, ahogy Isten szereti gyermekedet! Kétségtelen, 

hogy a vérkötelék nagyon erős kötelék. De ennél mérhetetlenül erősebb az a 

kegyelmi kötelék, amely kell hogy téged Hozzám, a te Jézusodhoz kössön 

(Mk 3;33-35)! Az igaz, hogy Isten az ő gondviselő szeretetét nem a te szere-

tetedhez igazítja gyermekeddel kapcsolatban sem - s ezért nem háborognod, 

hanem hálát kéne adnod! - , hanem Önmagához! 

 3. Mivel te is Isten édes gyermeke vagy, mivel Isten nemcsak benned 

él, hanem érted él benned  boldogító módon, ezért törekedned kell lazítani 

azon a vérkapcsolaton, amelynek a szorítása már-már akadálya annak a sza-

badságnak, amelyben Lelkem működni képes benned (2Kor 3;17)! 

 Aggodalmaskodás helyett tehát szítsd fel magadban azt az élő hitet, 

amely képes biztosítani benned az Isten által számodra felkínált benső békét! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4379. 

Kérdező: MIKÉPPEN KÖVETHETŐ JÉZUS? 

 1. Az erő világában nem lehet Jézust képviselni. 

 2. Ha valaki mégis ezt akarja, akkor mit tegyen? 

 3. Sokan támadtak. Még ördögnek is neveztek!  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valóban csak állapotszerű vértanúi lelkülettel lehet vállalni a Földön 

Engem, Jézust. Ha elolvasod a négy evangéliumot, akkor ez egyértelművé 

válik előtted. Szívbéke csak ott lehetséges, ahol ezt az UTAT - amellyel Én, 

Jézus, azonosítottam Magamat - felvállalja valaki. „Én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak 

általam (Jn 14;6)”.  

A Sátán Nekem, Jézusnak, soha nem hazudott. Akkor sem, amikor az 

egész világ gazdagságát kínálta fel Nekem (Lk 4;6). A Sátán - bár a jelenben 

kísért - általában vagy a múlttal vagy a jövővel kapcsolatban teszi ezt. Isten 

nincs jelen sem a múltban, sem a jövőben! Isten csak a jelenben van jelen! 

Ez azt is jelenti, hogy a Föld soha nem lesz Mennyország! De Én az Atyával 

és a Szentlélekkel mindig és mindenkinek lehetővé tesszük, hogy Mennyor-
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szágot hordjon szívében az, aki igaz szándékkal vállalja a nem ártás, megbo-

csátás, segítés útját, vagyis Engem, Jézust! 

 2. Két „fegyvert” kínáltam fel nektek ahhoz, hogy legyen reményetek 

és bátorságotok bárányként a farkasok között élni. Az egyik az okosság (Mt 

10;16), a másik az óvatosság (Mk 12;38)! Az idő nem konzerválható! Az idő 

mulandó! E mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” - patikamérleg 

pontossággal megmutatja mindenkor, hogy milyen erkölcsi értéket hordoz 

egy döntés. Az a szívbéke, tehát boldogság, amire teremtve vagytok, mindig 

és mindenkinek elérhető lelki állapot, aki hinni, remélni tud Bennem, tehát 

annak, aki valóban szeret Engem (Mt 11;28-30)! 

 3. Engem is neveztek „ördögnek” (Jn 10;20 és Mt 10;25), de ettől nem 

lettem ördög! Maradtam az élő Isten örök Fia. Te is maradhatsz az élő Isten 

igaz gyermeke, bármit is mondanak rólad. Persze rajtad áll, hogy elhiszed 

vagy sem azt, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Rajtad áll, hogy 

elhiszed vagy sem, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá 

megyünk és nála fogunk lakni (Jn 14;23). Ha ezt elhiszed, akkor mindenkép-

pen el kell hinned azt is, hogy benned él a Mennyország! 

 Te a Győztes oldalán állsz! Ettől még a körülötted lévő világ nem válik 

a boldogság országává, de igenis szívedben meg kell élned azt a benső békét, 

a hazataláltságnak azt az örömét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet 

tőled. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4380. 

Kérdező: NEM TUDUNK EGYÜTT ÉLNI! 

 Elválunk. Nem tudunk megfelelni egymásnak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! 

Amíg az egyén boldogsága a benső béke, addig a kapcsolatokban a boldog-

ság a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez tehát annyit jelent, hogy le-

het valaki boldog egy boldogtalan kapcsolatban is.  

A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Így mindig az elhagyottal van, és 

nem az elhagyóval. A közös megegyezéssel történő elhagyás a lehető leg-

rosszabb megoldás, ha holtomiglan-holtáiglan ígérettel kapcsolták össze éle-

tüket a felek Előttem egymással. Igen, mert ilyenkor mindkét fél szakít a 

kapcsolatok Lelkével. 

 Egy házasságban mindkét félnek mindent meg kell tennie - ami nem 

bűn - azért, hogy egymásnak megfeleljenek, bármilyen áldozat árán is! Ha 
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csak az egyik kénytelen így áldozattá válni, akkor Én, Jézus, biztosítom szá-

mára azt a szívbékét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet enyéimtől. 

De áldozattá válni (és nem elválni!) mindenképpen kell! Bármilyen áldozat-

vállalás elenyészően kicsiny e mérlegen: „Mi ez az örökkévalósághoz ké-

pest?!” 

 A földi életnek értelmet csak a hitből élés ad! Az a hitből élés, amely 

képes elfogadni e kijelentésemet: Aki elveszíti életét, megnyeri azt (Mt 

16;25)! 

 Csak akkor tettél meg minden tőled telhetőt férjedért, ha ezt ő is belát-

ja. Ne feledd: a kereszted függőleges szára a természeted, a vízszintes szára 

pedig a körülményeid. Az ilyen keresztről tehát leszállni nem lehet senkinek! 

Azok, akik ezt megpróbálják, bódulatban akarják megtalálni a boldogságu-

kat, és nem az áldozatvállalásban. Pontosan a szívbéke érdekében történő ál-

dozatvállalásra adtam példát nektek földi életemben! 

 Ha valóban benned élhetek, akkor biztos lehetsz abban, hogy az Én 

erőm a te erőd is! Ez az erő pedig kimeríthetetlen! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4381. 

Kérdező: ÉDESANYÁM FELŐL  ÉRDEKLŐDÖM 

 1. Ki volt az a nő, aki édesanyám mellett volt rosszullétében? 

 2. Mi van most édesanyámmal? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Égi Édesanyátok, Mária, volt édesanyád mellett. Neki megadatott az, 

hogy bárhol megjelenhet, ahol a lelkeknek erre szükségük van. Az Ő anyai 

szeretete képes bearanyozni a földi élet szürkeségétől, kereszthordozásától 

elfáradt lelkek életét. Téged is nagyon szeret Ő, és gyakran árad feléd az Ő 

szeretetének bátorító sugallata. 

 2. Édesanyád együtt van Máriával, égi Édesanyátokkal. Neked nem ér-

te, hanem hozzá kell fordulnod imáidban, mert Isten tervében az Isten szel-

lemi teremtményei nagyon tudják segíteni egymást a kölcsönös szeretetük ál-

tal. 

 A szeretet kötelékét a halál sem tudja elszakítani! Éppen ezért édes-

anyád most jobban tud téged sugallataival segíteni, mint földi életében ezt 

tehette. Egyszerűen azért, mert most sokkal tisztábban lát. Igaz, hogy benső 

szabadságod következtében most rajtad is több fordul! Jobban kell koncent-

rálnod a között a jó és rossz között, amire lelkiismereted késztet! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL! 
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************************************************************* 

4382. 

Kérdező: HÁZASSÁGOM TÖNKREMENT. ÚJ KAPCSOLATRA TALÁLTAM! 

 1. Az Úr megáldja-e kapcsolatunkat? 

 2. Ismerem az ÚJ PARANCSOT! 

 3. Előző életünkben találkoztunk-e az új párommal? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ma sem tudok mást mondani, mint mondtam kétezer évvel ezelőtt: 

Mt 5;32. Mivel a Szentlélek a kapcsolatok lelke, ezért Én, Jézus, mindig az-

zal maradok, akit elhagytak, és nem azzal, aki a másikat elhagyta. Ha azt 

éled meg lelked mélyén, hogy nem te hagyod el társadat, hanem ő hagyott el 

téged, akkor nyugodtan készülhetsz a halálod órájára. De ha nem ezt éled 

meg, akkor abban a rövid kis idődben, ami neked még hátra van, csak mene-

külni fogsz a halál gondolata elől. 

2. Én, Jézus, valóban ÚJ PARANCSOT adtam nektek. Ez így szól: „Új 

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

ket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)”. Azért húztam alá azt a részt, 

amelyet aláhúztam, mert ettől új ez az új parancs! Mint tudod, a boldogság és 

a bódulat ég és föld! A földi életben a boldogság elsősorban nem élvezet, ha-

nem áldozat! „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” E kérdéssel hamarosan 

te is szembesülni kényszerülsz! 

3. A múltban nincs az Isten. A jövőben nincs az Isten. Isten mindig a 

jelenben van! Ha valaki a múltból akar a jelenre vonatkozóan erőt gyűjteni 

magának bizonyos döntés meghozatalára, azt csak akkor tegye, ha tapasztala-

tára építhet, és nem valamiféle sugallatra. Csak azt fogadhatod el bizonyos-

ságnak előző életedre vonatkozólag, hogy az Előttem kötött törvényes házas-

ságod nehézségei abból is adódtak, hogy előző életedben te is oka voltál má-

sok szenvedésének e téren. Igen, mert ti mindannyian adósságtörlesztésre is 

jöttetek a Földre! 

                  Az Én szeretetem töretlen irántad!  

                Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4383.  

Kérdező: LEGYEK APÁCA? 

 1. Válasszam-e az apácahivatást? 

 2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 



 11 

 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé 

rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy 

egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek 

feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rá-

tok (Jn 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, 

ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerze-

tesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok 

Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek 

rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyér-

telmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciá-

lis hit ezt az utat vállalja fel. 

 2. Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéli-

umokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, 

amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megköve-

telni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül 

nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásá-

tól. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállal-

ja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó 

mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, tá-

maszt alá számára valaki. 

 Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a foga-

dalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit 

egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a 

jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom. 

 Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyat-

kozni irántad, bárhogyan is döntesz! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4384. 

Kérdező: MI LESZ VELÜNK? 

 1. Mi lesz beteg gyermekem további sorsa? 

 2. Hogyan bírom tovább keresztemet hordozni? 

 3. Hogyan alakul a másik kettő gyermekem sorsa? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mint tudod, a te gyermeked a mennyei Atyának is gyermeke! Sőt! 

Elsősorban az Ő gyermeke! Az ő további sorsa az ő lelke mélyén dől el, és 

nem külső gyógyítások következtében,  amint eddig is történt. Nem rajtad 

múlik tehát az ő jövője. 
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 2. Te nagyon akartad, hogy e gyermeked világra jöjjön. Nem úgy gon-

doltad, hogy e gyermeked lesz életed legnagyobb keresztje. Most nagyon 

komolyan tudomásul kell venned, hogy te is édes gyermeke vagy a mennyei 

Atyának, és Ő soha nem engedi, hogy bárki is nagyobb keresztet cipeljen, 

mint amekkorát elbír viselni. Igaz, ez csak azokra érvényes, akik élő hittel 

hisznek abban, hogy Isten valóban GONDVISELŐ ISTENE azoknak, akik 

szeretik Őt. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy vagy csökkenti keresztedet, 

vagy növeli erődet. De mindenképpen Gondviselőd, ha hiszel Benne! Bizony 

a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Az Én Édes-

anyámnak, Máriának, is fájdalmas volt látni az Én szenvedésem. Most te ré-

szesülsz némileg Mária fiáért aggódó fájdalmában. Ez tehát bizonyos érte-

lemben kitüntetés számodra! 

 Hitedet lemérheted e mondat mérlegén: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest?!” Végső soron minden a HITEDEN múlik! Nem azon a hiten, amely 

által Istenen akarsz változtatni, hanem azon, amely bármilyen körülményben 

képes szívbékét adni annak, aki Engem, Jézust, ÚTKÉNT vállal. Az vállal 

Engem útként, aki elhiszi azt, amit Mt 6;25-34. részben olvashatsz. Az Én 

szavam szent és igaz! Ezért biztos lehetsz abban, hogy mindaz, aki élő hittel 

Hozzám jön, azt megenyhítem (Mt11;28). 

 3. A másik két gyermeked jövőbeli sorsa sem a te kezedben van. Nem 

szabad hát értük aggódnod! Neked csak magadért, benső békédért, hited nö-

vekedésén kell aggódnod, fáradoznod! A többi nem a te dolgod. Isten sokkal 

jobban szereti egész családodat, mint azt te valaha is megközelíthetnéd! 

Nincs hát miért aggódnod értük! Jaj volna az embereknek, ha más embertől 

függene bárkinek is a benső békéje, boldogsága! Minden ember elmondhatja 

magáról: „Isten nem úgy szeret engem, mint mindenkit, hanem úgy, mint 

senkit a világon! Ezért van csak EGY belőlem!” 

 Az természetes, hogy imádkoznod kell családodért! De ezzel is ma-

gadnak tartozol. Ha nem tennéd, mulasztással vétkeznél! Mivel sem boldog-

gá, sem boldogtalanná nem lehet tenni senkit, mert a boldogság, boldogtalan-

ság elsősorban LÁTÁS kérdése, ezért te akkor adod családodnak a legna-

gyobb jót, ha látják rajtad, hogy számodra Én, a te Jézusod elég vagyok arra, 

hogy béke legyen a szívedben. Ez viszont csak akkor valósul meg, ha való-

ban elhiszed az eddig elmondottakat! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT, a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

4385. 

Kérdező: SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÜZENETET KÉREK! 
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 1. Szeretném tudni őrangyalom nevét! 

 2. Van-e személyemre szóló üzenete Jézusnak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Számodra őrangyalod ELIGAZÍTÓ. Az „angyal” szó küldöttet je-

lent, s neve jelzi küldetésének tartalmát. Ha hozzá fordulsz, szólíthatod bár-

hogyan, Ő mindig Eligazítóként lép kapcsolatba veled. 

 2. Az általános üzeneteim is személyre szóló üzenetek. Üzeneteimből 

bárki, akinek füle van a hallásra, kihallhatja azt, ami neki szól. 

 A napokra lebontott üzeneteimet a napi imáidban kaphatod meg! Ha 

van némi hited, és némi alázatod, akkor a PÁRBESZÉD-IMÁBAN napra le-

bontva tudom elmondani neked azt, ami téged épít, buzdít és vígasztal. Mi-

vel nem bábu vagy, hanem érett, önállóan gondolkodni, dönteni, felelősséget 

vállalni képes személy, ezért e képességeidet a benned élő Szentlélek félre 

nem teheti. Ez pontosan a te érdeked. Így tudsz növekedni a szeretetben! 

Mindaz, ami él, nem úgy növekszik, hogy „kívülről” raknak rá valamit, ha-

nem úgy, hogy „belülről” építi önmagát. Ez fokozottan így van a szellemi te-

remtményeimnél! Partneremnek fogadtalak! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4386. 

Kérdező: ÉRZELEM-E A HÁLAADÁS? 

 Az Istennek adott hála az értelem vagy az érzelem függvénye-e?   

HANG: "Kedves Barátom! 

 Az Istennek mondott hála az értelmes látásnak és a hitnek a függvénye! 

Mindaz, aki helyesen gondolkodik, rálát arra, hogy minden képessége, amije 

van, sőt egész léte is adomány! Ha pedig valaki hinni tud abban, hogy Isten 

a körülményeinek is az Istene, akkor olyankor is hálát tud adni, amikor a vi-

lág fiai háborognak, zúgolódnak. 

 A hálaadás szemeket nyit. Az értelemnek és a szívnek, tehát a hitnek a 

szemét. 

 Érzelem nélküli ember nem létezik. Jó az, ha az érzelem felzárkózik, 

egyre több helyet kap az értelem és a szív látásában, de ez nem tartozik a lé-

nyeghez. Az pedig egyenesen káros lenne, ha az első helyet akarná elfoglal-

ni! Ilyesmi történik legtöbb esetben olyankor, amikor valaki szerelmes lesz. 

Az ilyen esetekben történnek a legnagyobb csalódások. Az érzelem nem ve-

zérlő, hanem lendítő erő! 

 Megáldalak a BENSŐ HARMÓNIA LELKÉVEL! 
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************************************************************ 

4387. 

Kérdező: MILYEN LELKI ÁLLAPOTBAN VAGYUNK? 

 1. Milyen a lelkiállapotunk férjemmel? 

 2. Mit tehetek lelkem érdekében? 

 3. Mi van elhunytjaimmal?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Reggeli és esti imáitok pontosan arra valók, hogy felismerjétek, mi-

lyen lelkiállapotban vagytok. Nem véletlen, hogy egyházatok senkit nem avat 

szentté földi életében. Azért tesz így, mert mindaddig, amíg a Földön éltek, 

ki vagytok téve az erkölcsi változás lehetőségének. Vagyis annak, hogy vál-

laljátok vagy elfogadjátok azt az alapalázatot, amely feltétlen feltétele annak, 

hogy Lelkem által újjászülessetek. Azt tudnotok kell, hogy újjászületés nél-

kül senki nem jut be az Isten országába (Jn 3;3)! 

 Az alapalázat lényegét megtalálod az utóbbi Hang-könyvekben. 

 2. Nem tudok okosabbat mondani e kérdésedre, mint az előbb mondot-

tam. Csak a reggeli és az esti imáidban tudom megmondani néked, hogy ho-

gyan kell növekednek abban a szeretetben, amelyet  új parancsként mondot-

tam nektek (Jn 13;34). 

 3. Elhunytjaid sokkal tisztábban látnak most, mint láttak földi életük-

ben! Ez nem jelenti azt, hogy megváltoztatják eddigi felfogásukat, de igenis 

jelenti azt, hogy imád hatására változtassanak eddigi életfelfogásukon ! Ez 

nem ellentétes az előbb elmondottakkal. Egyszerűen arról van szól, hogy a jó 

szándékú lelkek mindenkor vállalják azt az alapalázatot, mely feltétlen felté-

tele az üdvözülésnek (Jn 13;34) 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4388. 

Kérdező: JÖVŐMET ILLETŐEN KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Feltétlenül megbízhatok-e társamban? 

 2. Lehet-e gyermekem korom ellenére? 

 3. Kiadandó verseimmel itt vagy másutt lesz sikerem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az Istenen kívül nincs a világon olyan szellemi lény a Földön, akire 

minden körülményben teljesen számítani lehet. Ezért hívtam fel figyelmete-

ket arra, hogy legyetek okosak és óvatosak, mert szeretnélek megóvni benne-

teket azoktól a csalódásoktól, amelyek mindannyiotokra leselkednek.  
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Akár házasságban él valaki, akár nem, csak Istenben bízhat teljesen! 

Csak annyiban bízhatsz társad hűségében, amennyiben ő bízik Bennem, a te 

Jézusodban! Azt viszont tudnod kell, hogy a te benső békéd, tehát boldogsá-

god nem az ő, hanem a te Irántam megélt hűségedtől függ! Ha Rám építed 

életedet, akkor sziklára építesz. Ha nem Rám építesz, akkor homokra építesz, 

bárki legyen is az az ember, akit te sziklának gondoltál! 

 2. Istennél minden lehetséges! Olyan ígéretet nem adhatok neked, ami-

lyen ígéretet Zakariás kapott az angyaltól - feleségével kapcsolatban - Ke-

resztelő János születését illetően. Keresztelő Jánosnak a világtörténelemben 

olyan egyedülálló szerepe volt, hogy ehhez szükséges volt a születését beje-

lentés „csodája”. Így volt ez az Én születésemmel kapcsolatban is! 

 Erkölcsi magatartásod milyensége sokban függ reggeli és esti imáidtól! 

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy boldogságotok egyáltalán nem attól 

függ, hogy Isten mit csinál veletek, hanem attól, hogy ti mit csináltok Vele! 

Bennem, Jézusban, Isten teljesen kiszolgáltatta Magát nektek! Aki ezt meg-

érti, az magáévá teszi azt az új parancsot, amelyet átadtam nektek (Jn 13;34)! 

Aki ezt nem fogadja el, az képtelenné teszi magát arra, hogy Általam, Velem 

és Bennem megtalálja szíve békéjét! 

 3. Vannak területek, amelyeken nem beszélünk azonos nyelven. Ilyen 

terület a „siker” területe is. Ha csak EGYETLEN embert is közelebb visz 

Hozzám bármelyik versed, az már Előttem „sikernek” számít! Az ilyen „si-

ker” nem függ attól, hogy hol adod ki. Ha te másképpen gondolod verseid 

„sikerét”, abba Én nem szólhatok bele. Nem, mert minden más „siker” olyan 

rizikóval jár együtt, amelyet mindenkinek magának kell vállalnia! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4389. 

Kérdező: NAGYON ROSSZ LELKIÁLLAPOTBAN VAGYOK! 

 1. Szinte mindenkit elvesztettem. Mit vétettem? 

 2. Anyám nagyon ragaszkodik hozzám. Szabadságra vágyom! 

 3. Megtalálhatom-e még az igazi társamat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szeretnélek vigasztalni! Ezt azért tartom nehéznek, mert lelked mé-

lyén az alapokat kell megmozgatnom, s bizony ehhez részedről időt kell ad-

nod magadnak ahhoz, hogy e gondolatokat feldolgozd magadban! 

 Mindenki csak azt tudja elveszíteni, ami az övé! Azok, akiket „elvesz-

tetteknek” mondasz, soha nem voltak a tieid. Azok mindenkor az Enyéim 

voltak, és azok most is. Minden megkötözöttség - főleg a vérségi kötelék - 
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nagy sebeket tud okozni olyankor, amikor leoldódik. De hidd el, hogy előbb-

utóbb minden megkötözöttségnek le kell oldódni rólatok annak érdekében, 

hogy Istenben találjátok meg teljes szabadságotokat! 

 Nem vétkeid miatt van lelked olyan állapotban, amilyenben van, ha-

nem kishitűséged miatt! Hitet Én, Jézus, adni nem tudok senkinek. Ezt Én 

kérem tőletek! Minden szellemi teremtményben ott van az a képesség, a 

szívnek az a szeme, amely szükséges ahhoz, hogy felismerjetek Engem ön-

magatokban! 

 A hit, mint minden képesség, gyakorlás által erősödik. Aki arra törek-

szik, hogy úgy éljen, mintha hinne, az tud erősödni hitében. Ez nem önámí-

tás! A hit képessége ilyen! 

 Ha naponta foglalkozol azzal a gondolattal, hogy van Gondviselőd, ak-

kor előbb-utóbb még odáig is eljuthatsz, hogy belásd: az volna a baj, ha nem 

volna baj! Igen, mert a Földre nem tökéletesként, hanem tökéletességre tö-

rekvőként születtetek. A szeretetben való növekedés nem lehet meg áldozat-

vállalás nélkül. A szeretet áldozat nélkül: Mennyország. Az szenvedés szere-

tet nélkül: pokol. A földi életben a kettő elválaszthatatlan. 

 2. Az idős kor mindenkit leleplez. Az, aki földi életében arra töreke-

dett, hogy Belém, Jézusba, kapaszkodjon, az idős korában egyre szabadabbá 

tud válni mindenkitől. Az, aki nem erre törekedett, idős korában nehezen ta-

lál meg Engem, Jézust, önmagában. Neked nem feladatod, hogy édesanyád 

minden kívánságát teljesítsd. Nem szeretetlenség tőled az, ha nem fogadod el 

az ő helytelenül megélt szeretetét irántad. Feltétlenül szükséged van arra a 

szabadságra, amely azonos azzal a szívbékével, amely az Én erőmet hordoz-

za benned! 

 3. Nem találhatod meg az általad elképzelt igazi társat! Azért nem ta-

lálhatod meg, mert ilyen nincs! Boldoggá mindenkit csak Én, Jézus, tudok 

tenni. (Mt 11;28-30). 

 Tudom, hogy szükséged van olyan szeretetre is, amelyet emberek által 

élsz át. Ha erősödni fog hited, ha több lesz a hálaimád, akkor jobban rá fogsz 

látni arra, hogy Én, Jézus, mennyire szeretlek mások által is! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4390. 

Kérdező: TUDATHASADÁSBAN SZENVEDEK! 

 1. Nagyon szeretnék megszabadulni a negatív erőktől! 

 2. Kérem a Szűzanya áldását! 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Mint tudod, e negatív erők csak szellemed, lelked felszínén tudnak 

tombolni. Lelked, lényed mélyét nem érinthetik. Adj hálát azért, hogy Én, 

Jézus, a te Jézusod vagyok, s bárhogyan tombolnak is ellened a gonosz ha-

talmak, te az Enyém vagy! 

 Valóban átlagon felüli terhet vállaltál magadra földi születésedkor. 

Akkor, amikor vállaltad, tudtad azt is, hogy az Én erőm a te erőd is, és az a 

rövid kis földi élet, amely számodra átlagon felüli kereszthordozást jelent, 

sok lélek számára nyújt mentőövet ahhoz, hogy végképp ne merüljön bele a 

mocsárba! 

 Én, Jézus, most is azt parancsolom a téged zaklató negatív erőknek, 

hogy bármennyire is ugatnak, de meg nem haraphatnak! Isteni erőm hatal-

mával parancsolom, hogy távozzanak tőled az őket megillető helyre, mert a 

te lelked az Én angyalaim otthona kell hogy legyen! Parancsolom, hogy tiszta 

és szent angyalok találjanak nálad otthonukra! E kívánságom teljesülésében 

biztos lehetsz! 

 Mária különösen szívén viseli sorsodat. Neki is hét tőr járta át szívét, s 

számára is mérhetetlenül nagyobbak voltak a szellemi, lelki fájdalmai, mint 

bármilyen testi fájdalom. Ő veled együtt szenved most is, hogy megfelelő 

erőt találj Nála saját szenvedéseid elviselésére. Bizony, még soha nem lehe-

tett hallani, hogy Ő valakit magára hagyott volna, aki bizalommal Hozzá fo-

lyamodott! Édesanyai szeretete kimondhatatlan és kimeríthetetlen erőforrás 

számodra is! Az Ő szeplőtelen Szívén keresztül adom rád áldásomat: 

 MEGÁLD TÉGED A DICSŐ SZENTHÁROMSÁG, ÉGI 

ÉDESANYÁD SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL MINDEN ÉGI 

ÉS FÖLDI ÁLDÁSSAL, AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK!" 

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

4391. 

Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL! 

 1. Baj van a hitemmel, reményemmel! 

 2. Tele vagyok megtorpanásokkal! 

 3. Nem vagyok a Tied, Uram? 

HANG! "Drága Gyermekem! 

 1. A földi élet elviselhetőségének kulcsa a REMÉNY! A REMÉNY a 

félősök, a szorongásban élők orvossága! A REMÉNY kivétel nélkül minden 

földi emberben ott van, mint képesség, mindaddig, amíg valaki tudja, hogy 

nem hiába szorul irgalomra. Ebben a REMÉNYBEN csalódni nem lehet, 

mert ez maga a láthatatlan Isten önajándékozása az emberben. Ez a 
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REMÉNY soha senkit meg nem csalhat! Erre a REMÉNYRE mindenki rá-

szorul!  

Pontosan azért, mert mindenkiben - mint lehetőség, mint képesség - je-

len van, növelhető! Nem azáltal növelhető, hogy hiszel képességeidben, ha-

nem azáltal, hogy hiszel Isten irgalmában! A te Istenre hagyatkozásodat 

megelőzi az Isten rendelkezésedre állása! Ez benned állapotszerű! 

 Igaz, hogy e benned élő reményt leárnyékolják a különböző hiúsági, 

kicsinyes komplexusok (mi lesz, ha....mint szólnak az emberek, ha... miből 

fogok megélni, ha....stb.), de ezek leoldása idegzetedről a te feladataid közé 

tartozik, mint ahogy másoknak más idegzeti problémákkal kell megküzdeni-

ük ahhoz, hogy az Istenre hagyatkozás következményét, benső békéjüket 

megtalálják, átéljék. Hidd el! Isten tudta, hogy mit csinált, amikor téged 

olyannak teremtett, amilyen vagy! Hidd el, hogy Isten mindig mindent jól 

csinál! Számodra Neki a te érdeked a legfontosabb feléd! 

 2. Megtorpanásaid állandóan arra figyelmeztetnek téged, hogy te örök 

újrakezdő vagy! Mások is tele vannak megtorpanásokkal, csak legtöbb em-

bernél ezek a megtorpanások nem olyan látványosak, mint nálad. Mindaddig, 

amíg nem arra teszed a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ 

vagy, akármit teszel, úgyis megbánod! 

 3. Az egészen biztos, hogy ÉN, Jézus, a te Jézusod vagyok! Függetle-

nül attól, hogy milyen vagy! 

 Megáldalak a BIZALOM, az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!" 

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

4392.  

Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK! 

 1. Miért születtem a Földre? 

 2. Hol fogom felolvasni a könyvet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A világon minden ember azért született a Földre, hogy Istent megis-

merje és megismertesse, megszeresse és megszerettesse, és azáltal üdvözül-

jön, hogy igyekszik másokat is az üdvösség útjára, tehát arra  az ÚTRA - 

amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat - segítse! Az Én utamat így fo-

galmaztam meg: „Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 

13;34)!”  

 2. Míg az előző kérdésedre adott válasz megmásíthatatlan, addig e má-

sodik kérdésedre adott választ neked kell eldöntened, mivel nem vagy bábu 

az Isten kezében. Felelősséget vállaló gyermeke vagy Istennek, és ez azt je-
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lenti, hogy sem döntéseid (az első kérdésre adott válaszomon kívül), sem 

döntéseid következménye nem ruházható át sem Istenre, sem emberre! 

 Mindenkor úgy kell döntened, hogy e döntés következménye szívbékét 

eredményezzen. Amíg nem tudsz így dönteni, addig várnod kell! Bizonytalan 

lelkiismerettel nem szabad dönteni! 

 Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

4393. 

Kérdező: RABSZOLGÁNAK ÉRZEM MAGAM! 

 Férjem rabszolgának tart. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel te mondtál igent annak, akivel együtt élsz, és nem Én, ezért két 

lehetőség áll előtted. Az egyik az, hogy e rabszolgasorsot vállalva erőt meríts 

abból a kijelentésből, hogy: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” A másik 

az, hogy imádkozz olyan lehetőségért, amely képessé tesz téged arra, hogy 

ott hagyd azt az ember, aki téged rabszolgájának tart. A benső békénél fonto-

sabb nincs a világon!  

Lehetőség feltétlenül fog kínálkozni, de vigyázz! Döntően soha sem a 

körülmények oldják meg a földi ember életét, hanem az a szeretet, amely ál-

dozatok révén acélozódik meg! 

Nagyon szeretlek! Mindenkor veled vagyok! Kérd a  BÖLCSESSÉG 

LELKÉT! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL! 

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

4394. 

Kérdező: KEZDEK NAGYON TÖNKREMENNI! 

 1. Zavarnak a kapott másvilági üzenetek. 

 2. Szeretnék megszabadulni az alkoholtól! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Jelen világotokban valóban sok a különböző „zavaróállomás”. 

Ezeknek csökkentése, illetve teljes megszüntetése, csak a Velem, a te Jézu-

soddal való élő kapcsolat által valósítható meg. A Biblia, főleg az evangéli-

umok, képesek úgy „programozni” gondolataidat, hogy lelki békédet megta-

láld. Ehhez nagyon segíthet az a felismerés, hogy te a Győztes oldalán állsz, 

mert Én, a te Jézusod valóban legyőztem minden ártó erőt! Most már minden 

azon múlik, hogy ezt elhiszed vagy sem. 

 Az igaz, hogy nem könnyű betörni azt a testi világot, amely értelmed és 

akaratod felett akar uralkodni. De ha komolyan veszed azt, hogy Isten plusz 

egy fő mindenkor abszolút többség, akkor előbb-utóbb tapasztalni fogod e 
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kijelentés valóság-tartalmát. Máról holnapra nem megy, mert az sem történt 

máról holnapra, hogy e problémák a fejedre nőttek. Az állhatatosság nagyon 

fontos! Az állhatatosságnak forrása az a remény, amelynek forrása soha nem 

apadhat el, mert ennek táplálója a Szentlélek! 

 2. Az alkohol olyan megkötözöttség, amely nemcsak a szellemet bódít-

ja el, hanem erkölcsileg is rombolja jellemedet. Ezért e téren megalkuvásnak 

helye nem lehet! E téren is igaz az, hogy Én, a te Jézusod mindenkor rendel-

kezésedre állok, és nem engedem meg, hogy erődön felül kísértésbe kerülj. 

Jobban kell bíznod abban a MAGADBAN, aki az Én, a te Jézusod hajléka! 

Angyalaim is rendelkezésedre állnak. Csak reményedet el ne veszítsd!  

 Megáldalak LELKEM EREJÉVEL, SZABADSÁGÁVAL!" 

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

4395. 

Kérdező: A MEGBOCSÁTÁSRÓL KÉRDEZEM  A HANGOT  

 1. Kötelesség bocsánatot kérni is? 

 2. Kell-e önkritikát gyakorolni egy közösségnek? Illetve kell-e 

     önkritikát gyakorolni adott esetben a közösség felé annak, aki  

     tévedett? 

3. Szabad-e figyelmeztetnünk egymást a bocsánatkérésre? Miért nehéz      

    legyőznünk az egónkat? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Azok, akik belátják és megbánták hibás lépésüket, természetesnek 

tartják, hogy bocsánatot kérjenek azoktól, akik ellen vétettek. Azok, akik az 

igazukat tartják legfontosabbnak, nem érzik ennek szükségességét. Bár nem 

könnyű, mégis mindenkinek tisztáznia kell önmagában azt, hogy valóban 

vétkesnek tartja-e magát. Ha igen, akkor feltétlenül bocsánatot fog kérni 

azoktól, akiket megbántott. Ha ezt nem látja át, akkor nem fog bocsánatot 

kérni. Erre őt senki, még maga az Isten sem kötelezheti! 

 2. Akkor jézusi egy közösség, ha az „önkritika” állapotszerűen jellemzi 

őket! Erre senkinek nem kell a közösséget figyelmeztetni, mert ez természe-

tének természetes velejárója. Ha nem ilyen, akkor nem jézusi közösség! 

 Az Én, a te Jézusod közösségeit mindenkor így hívják: Szemper 

reformanda (fonetikusan)! Ez magyarul azt jelenti, hogy mindenkor meg-

újulni akaró! 

 Önkritikát mindennap mindenkinek gyakorolni kell! Az esti ima, a há-

laadáson kívül, ezért van! De erre senkinek soha nem kell rábeszélnie senkit! 

 3. Csak abban az esetben szabad figyelmeztetni valakit, és csak annak, 

aki érintettnek tartja magát abban, hogy őt megbántották. Semmiképpen sem 
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szabad figyelmeztetni senkit arra, hogy ő egy közösséget megbántott! Való-

jában egy közösséget megbántani nem is lehet! Legfeljebb csak önmagát 

bántja meg az, aki arra törekszik, hogy egy jézusi közösséget megbántson. 

 Kedves Barátom! Te túl gyorsan nevezel jézusinak egy közösséget! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4396. 

Kérdező: FELTÉTEL NÉLKÜL HOZZÁD AKAROK TARTOZNI, URAM! 

 Kérlek, add áldásod reánk! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Áldásom az Én, a te Jézusod oldaláról mindenkor biztosítva van! Tud-

nod kell, hogy soha sem azzal az oldallal van gond, amely az Én, a te Jézu-

sod oldala, hanem a ti oldalatokkal szokott lenni a baj, a probléma.  

Én, Jézus, mindig ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze. Ott vagyok 

az evangéliumaimban is, hiszen Bennem az IGE lett TESTTÉ (Jn 1;14)! 

Szavaimat nem kell külön magyaráznotok, mert azokat úgy kell értenetek a 

józan ész határán belül, amint mondottam! Semmiféle különleges, hátsó 

gondolatot nem kell feltételeznetek! 

 Azok, akik elfogadják szavaimat úgy, amint mondottam (a józan ész 

határán belül!), meg fogják érteni, hogy Isten nem különböző kinyilatkozta-

tásokat tett, amikor kinyilatkoztatott, hanem ugyanarra az emberi természetre 

hívta fel figyelmeteket, amely természetbe belekódolt mindent, amire szük-

ségetek van! 

 Én,  Jézus, mint valóságos ember, azért vagyok feltétel nélkül igazi és 

valós példaképetek, mert mint valóságos Isten biztosítottam a Magam számá-

ra, hogy követhetően legyek valóságos ember a számotokra, akik  befogadtok 

Engem, mint UTAT (Jn 13;34)! 

 Nagyon örülök neked, és nagyon kérlek, higgy állapotszerű áldásom-

ban! Ez mindaddig biztosított lesz számodra, amíg Engem, az evangéliumok 

Jézusát tartod számodra az irányadónak! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4397. 

Kérdező: HÁLA ÉS REMÉNYKEDÉS! 

 1. Állok rendelkezésedre, Uram! 

 2. Segíts megszabadulni gyermekemmel való megkötözöttségemtől! 

 3. Még mindig nehéz a szívem. Időnként nyugtalan vagyok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Ha valóban rendelkezésemre állsz, akkor arra törekszel, hogy akara-

tod Hozzám igazítsd. 

 Reggeli imádban, ha az valóban annyit jelent, hogy Hozzám emeled 

lelkedet, mindenkor segítek rálátni neked arra, hogy mi lesz a napi teendőd. 

Arra kell törekedned, hogy ezt jól elvégezd! 

 Az Én akaratom nem rendkívüliségek elvégzésében rejlik, hanem a 

szürke hétköznapok gondjainak békés vállalásában, elviselésében. Ne félj 

hát! Tetszett az Atyának, hogy neked adja országában a téged megillető he-

lyet! E helyet Én, a te Jézusod készítettem el neked! 

 2. Bizonyos értelemben állapotszerű kötelességed a gyermekedért való 

aggódás. Bár igaz, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék, de az 

is igaz, hogy e kötelékben van egy olyan gyöngyszem, amilyen más kötelék-

ben nincs. E gyöngyszem pedig egy olyan látás, amelyet csak az édesanyák 

birtokolnak. E látás egyben erőforrás is! Csak arra kell vigyáznod, hogy ne 

vidd túlzásba gondoskodásodat!  

Az ő földi szenvedése átjárja a te szívedet is, és ez könnyíti az ő fáj-

dalmát is! Erősítsd magadban azt az igazságot, hogy a te gyermeked az Is-

tennek is gyermeke! Sőt jobban Isten gyermeke, mint a tiéd! Ez a bizonyos-

ság erősíteni fogja benned azt, hogy szenvedésetek elviselhetőbbé fog válni. 

Igen, mert Isten Gondviselő Isten! 

 3. A Föld nem lesz sem attól Mennyország, hogy valaki Lélekkeresz-

teltté válik, sem attól, hogy újjászületik! A földi élet vándorútján sokszor ta-

karják borongós felhők a Napot. De a felhők mögött mindig ott az éltető 

Nap! El kell hinned, hogy mindenkor a megfelelő időben fog rád ragyogni! 

 Azt szoktátok mondani, hogy az lenne a baj, ha nem lenne baj. Ez így 

igaz! Még így is nehéz hozzászoktatni magatokat ahhoz, hogy a ti hazátok a 

mennyben van! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4398. 

Kérdező: TANÁCSTALAN  VAGYOK! 

 1. Nem tudom, hogy mi az utam: egyedüllét vagy házasság? 

 2. Lakásbérléssel kapcsolatban pályázatomat elfogadják-e? 

 3. Mit kezdjek azzal, aki életemben jelentkezett? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A te utad Én, Jézus, vagyok! Ne gondold, hogy ez egy általános szó-

lam csupán!  Az a bizonyos ÚJ PARANCS, amelyről János 13;34-ben olvas-

hatsz, és amelynek tartalma a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsá-
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tás és a lehetőségekhez mérteni segítés, olyan gyakorlati feladat naponta, 

amely képes biztosítani azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, 

de el sem veheti attól, aki ezt az UTAT vállalja! 

 A házasság és a magányos élet közül egyik sem érinti a lényeget, vagy-

is a boldogságot, a szívbékét. Az, aki szeret Engem, Jézust, tudja, hogy a 

Földön a lelki fejlődés mindenképpen áldozat, és nem élvezet. Kétségtelen, 

hogy a magányos élet könnyebbnek tűnik! Az ezzel kapcsolatos döntés a ti 

kezetekben van! Újra mondom: a magányos élet könnyebbnek tűnik! 

 2. Körülményeitek dolgában nem prófétálok. Azért nem, mert az ember 

benső világát nem a körülményei, hanem hite és szeretete határozza meg! 

 3. E harmadik kérdésedre is csak azt tudom mondani, hogy minden 

KETTŐNK kapcsolatán múlik. Ahol Én, a te Jézusod nem vagyok az első 

helyen, ott nem is vagyok jelen boldogító módon számodra! 

 Felelősen dönteni képes személy azért vagy, mert nem dönthetek he-

lyetted olyasmiben, amelyben te vagy az illetékes. Nem vagy bábu! 

 Isten téged is Önmagára teremtett, és szíved mindaddig nyugtalan ma-

rad, amíg Istenben meg nem nyugszik! Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy 

befogadjatok Engem szívetekbe. Minden döntésed elárulja igazi értékét, ha 

ráteszed erre a mérlegre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ne feledd! 

Erre az örökkévalóságra kell építened földi életed döntéseit, ha nem akarod 

homokra építeni sorsodat! 

 Minden eszköz arra (tanulmányaid is), hogy Bennem megtaláld szív-

békédet, boldogságodat! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4399.  

Kérdező: ELÉGEDETLEN  VAGYOK LELKI FEJLŐDÉSEMMEL! 

 1. Hogyan lehet segíteni az idős korban halál felé közeledőkön? 

 2. Az emberalatti élet pusztulása nélkül lehetne emberi fejlődés? 

3. János apokalipszise kozmikus katasztrófára utal? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mindig mindenkit mindenkor az IGAZSÁG szabadíthat meg! Ez azt 

jelenti, hogy bármennyire is „sztaniolban”, de mindenképpen meg kell mon-

danotok az IGAZSÁGOT! Vagyis e téren azt, hogy a halál közel van, és azt, 

hogy a halál KAPU, amely összeköti a mulandó életet az örök élettel! Ezzel 

önmagatoknak tartoztok! Soha nem a következmény, hanem mindenkor a 

FORRÁS a lényeg! A FORRÁS pedig Én, Jézus, vagyok, aki azt mondot-

tam, hogy aki Bennem hisz, az örök halált nem lát sohasem (Jn 11;25-26)! 
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Akik a halál közeledtével nem akarnak szembesülni a valósággal, azok szá-

mára különösen fontos erre felhívni a figyelmüket! Ez akkor is így van, ha ők 

ettől megijesztve érzik magukat. Számukra sokkal jobb ilyenkor megijedni, 

mint a haláluk után kétségbeesni! 

 2. Kétségtelen, hogy az emberalatti élet elpusztítása nélkül nincs embe-

ri fejlődés! Minden lélegzetvételkor számtalan emberalatti élet pusztul el! A 

lényeg soha nem az, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szátokon kijön 

(Mt 15;11)! 

 Fontos tudnotok, hogy mindaz, aki lelkileg fejlődni akar, annak arra, 

hogy egyre jobban fejlődni tudjon Isten imádásában és az embertárs szereté-

sében, bármilyen eszközt fel lehet használnia! Ez az egyetlen eset, amikor a 

CÉL szentesíti az eszközt! 

 3. János látomása mindenkor az egyének életsorsára és az emberiség 

földi életének végső sorsára utal. E kettőt szinte lehetetlen különválasztani! 

 Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG LELKÉVEL!" 

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

4400. 

Kérdező: EGY MAGÁNLEVÉL 

Kedves Barátom! 

 Leveledet nem viszem a HANG elé, mert erre nekem kell személyesen 

válaszolnom. E válaszom azonban olvasható lesz a HANG 41-dik könyvé-

ben. 

 1. Azt írod, hogy én el vagyok tiltva a misézéstől. Ez nem felel meg a 

valóságnak! Soha nem voltam eltiltva semmiféle egyházi feladat elvégzésé-

től sem! Tehát Te rosszul informált vagy e téren! Aki ilyesmit terjeszt rólam, 

az rágalmaz engem! 

 2. „Aki nem hisz, az elkárhozik (Mk 16;16)”! Ezt mondja Jézus. Ő azt 

is mondja, hogy újjá kell születnie annak (nem újra születnie!), aki üdvözülni 

akar (Jn 3;3). Tehát az, aki valóban hisz Jézusban (ráteszi életét arra, amit 

Jézus kíván tőle), azt a Szentlélek újjászüli, s így üdvözül. 

 3. A szexualitás soha nem volt megengedett házasság előtt! Jézus min-

denkor tiltotta a házastársak elválását! Igaz, hogy a káromkodást is mindig 

tiltotta az Isten, mégis káromkodnak az emberek. A HANG soha nem enged-

te meg az elválást! Esetleg arról lehet szó a HANG-ra hivatkozva, hogy a 

HANG nem tartja Isten előtt megkötöttnek azt a kapcsolatot, amely elválás-

sal végződik. De az Isten által valóban megkötött párkapcsolat elválását nem 

tartja lehetségesnek! Isten által akkor valóságos a felek házasságkötése, ha 

valóban megmásíthatatlanul vállalják azt mindketten, hogy Istenhez egyre 
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közelebb akarják segíteni egymást! A HANG szerint az ilyen házasság nem 

végződhet felbomlással. 

 Kedves Barátom! Ha nagyon felületesen olvasod a HANG-könyveket, 

akkor jobb, ha nem is olvasod ezeket, mert az, aki e könyveket felületesen 

olvassa, semmit nem ért meg belőlük abból, ami a lényeget érinti. Részünk-

ről, földi emberek részéről a lényeg az, hogy mi mit teszünk a Jézusban Ön-

magát reánk bízó Istennel, és nem az, hogy Ő mit tesz velünk! Ő mindig tö-

kéletes, tehát mindig megteszi azt, amit meg kell tennie! Nekünk nem kell Őt 

kiokosítani cselekvése dolgában. Ő viszont mindenkor kiokosítja azt, aki 

Hozzá megy tanulni! Ez a LÉNYEG! 

 Testvéri szeretettel 

 

                                                                                                           Feri bácsi 

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

4401. 

Kérdező: SZERETNÉK HELYES ÖNISMERETRE JUTNI! 

 1. Mit teszek jól, és mit teszek rosszul? 

 2. Szent arcod sokszor megjelenik nekünk egy fán. 

 3. Miért üldözött bennünket a volt papunk? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Leveled alapján méltatlannak tartod magadat arra, hogy közvetlenül 

Én, Jézus, szóljak hozzád a HANG-médiumon keresztül. El kellene hinned, 

hogy a HANG-médium nélkül is szólok hozzád a lelkiismereteden keresztül! 

Ez nem a te méltóságod vagy méltatlanságod kérdése, hanem az Én, a te Jé-

zusod szeretetének természetes következménye!  

Első kérdésedre csak így tudok szólni hozzád, válaszolni neked! A 

reggeli és az esti imáidban meg tudom világítani előtted, hogy mi a teendőd, 

és azt is, hogy hogyan kell e teendőidet úgy végezned, hogy örüljek neked. 

Ha reggel tudatosítod magadban azt, hogy Velem és Értem indulsz utadra, ha 

este visszatekintve, hálát adva és esetleg bocsánatot kérve fejezed be a napo-

dat, akkor olyan önismeretre jutsz, amilyenre szükséged van! 

 2. Ha bárhol látod arcomat, ez csak olyan külső kegyelem lehet, ame-

lyet a szereteted növekedésére nyújtok neked. Tudnod kell, hogy az üdvössé-

ged szempontjából számodra nem az a döntő, amit Én teszek veled, hanem 

az, amit te teszel Velem, a te Jézusoddal, aki a szívedben élek téged boldogí-

tó módon! 

 3. Ha választ akarsz kapni e harmadik kérdésedre, akkor kérdezd meg 

attól a paptól, akire leveledben céloztál. Emberi kapcsolataitokban nektek 
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kell megoldanotok problémáitokat egymással! Senkinek sem tárhatom fel 

más ember lelkét. A tiédet sem tárhatom fel mások előtt a te beleegyezésed 

nélkül úgy, hogy rád ismerjenek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4402. 

Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYOM! 

 Nagyon szeretnék gyermeket! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azok, akik házasságban élnek, joggal teszik lehetővé azt, hogy gyer-

mek szülessék a Földre. Akár házasságban él valaki, akár nem, ha számára 

létfontosságú az, hogy gyermeket neveljen, akkor találja meg annak útját-

módját, hogy állami gondozott gyermeknek legyen a nevelőszülője.  

Azt viszont tudnod kell, hogy még soha senkit, még az Én édesanyá-

mat, Máriát, sem az tette boldoggá, hogy Nekem, Gyermekének, adott életet. 

Aki nem akarja tudomásul venni azt, hogy boldogsága, szívbékéje az Istennel 

való állapotszerű, élő kapcsolatától függ, annak teljesen mindegy, hogy van 

vagy nincs gyermeke. Mindenképpen boldogtalan marad! 

Megáldalak azzal a vágyammal, hogy  

JÓ IRÁNYT VEGYEN ÉLETED!" 

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

4403. 

Kérdező: MI LESZ VELEM? 

 1. Soha nem fogok feltámadni? 

 2. Mi a Szentlélek elleni bűn? 

 3. A lelkiismeret elleni cselekedet a bűn? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Hidd el, hogy örök boldogságra vagy teremtve, és halálod után ezt el 

is fogod érni, ha hiszel Bennem, a te Jézusodban! Igen. Boldog feltámadás 

vár rád! 

 2. A Szentlélek elleni bűn az nem valamilyen cselekedet, hanem olyan 

megátalkodottság, amikor valaki nem akarja elismerni, hogy szeretetlen volt, 

pedig tudja, hogy az volt. Mindaddig, amíg el nem ismeri, a Szentlélek elleni 

bűnben van. Mihelyt elismeri az elkövetett szeretetlenségét, és megbánja, 

már nincs is a Szentlélek elleni bűn állapotában. 

 3. A lelkiismereted nem más, mint egy olyan mikrofon, amelyen ke-

resztül Isten szól hozzád. Akkor van jól beállítva ez a mikrofon, ha Hozzám, 
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Jézushoz, van igazítva. Azért kell egyre jobban megismerni Engem, Jézust, 

hogy lelkiismereted mikrofonját helyesen tudd beállítani! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4404. 

Kérdező: NAGYON ÉLÉNK ÁLMOT ÁLMODTAM! 

 Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Álmod nem a jövőben megvalósuló eseményekre akar figyelmeztetni 

téged, hanem egy régmúltban gyökerező kapcsolat idéződik fel benned, kü-

lönböző szimbólumok kíséretében. A „régmúlt” szó alatt évszázadokat értek. 

E szimbólumok mind, mind egy-egy mozaikdarab, amelyek érzelmi világod 

részeit öltöztetik képekbe. Éppen ezért ezeknek nagyobb a füstje, mint a 

lángja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vizsgálódásuk sok időt vesz 

igénybe anélkül, hogy külön-külön életet alakító tartalmuk lenne. Együttesen 

azonban mégis rendelkeznek tudtotokon kívül alakító erővel, mert az ilyen 

álmok teszik lehetővé azt, hogy bizonyos rendezői elv bennetek megfelelő 

szerephez jusson. 

 Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!" 

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

4405. 

Kérdező: SZÁMOLÁSI KÉNYSZEREM  VAN! 

 Szeretnék leszokni számolási kényszeremről! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Gyakran köszön vissza a múlt számolási kényszer formájában azoknak, 

akik átlagon felül igénylik az arányok megvalósulását. Az ilyenfajta  „igaz-

ság rendjéhez” kötődés  egy olyan makacsság következménye, amely azt jel-

zi, hogy az illető saját igazát fontosabbnak tartja, mint Engem, Jézust, a meg-

testesült erkölcsi IGAZSÁGOT (Jn 14;6).  

E kényszer, mint minden kényszer, csak akkor és csak addig tud ural-

kodni valakin, amíg az illető nem éli át azt a rugalmasságot, amely a benső 

szabadságnak feltétlen feltétele. E rugalmasság alapja az az alázat, amely va-

lóban nem tartja olyan fontosnak magát, hogy nyugtalanná váljék e világ 

aránytalanságai miatt. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a rugalmas ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

4406. 

Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGISMERNI JÉZUST!  
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 1. Mi a feladatom a Földön? Bánt, hogy nem hallgatnak rám! 

 2. Jézusom! Te soha nem nevettél? 

 3. Hála és köszönet mindenért! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Minden jó szándékú ember azért született, hogy egyre jobban meg-

ismerje és megszeresse, megismertesse és megszerettesse azt az erkölcsi 

IGAZSÁGOT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat (Jn 14;6). 

 Konkrét, személyre szóló, napra lebontott feladatát mindenkinek reg-

geli imájából és körülményeiből kell kiolvasnia. Mindig arra kell törekedned, 

hogy vágyaid, lehetőségeid és képességeid szinkronban legyenek. Isten nem 

bábunak teremtett, hanem értelemmel rendelkező felelős személynek, aki 

képes kezében tartani saját földi életének sorsát olyan értelemben, hogy ben-

ső békéden ne csak fáradozzál, de meg is valósítsd segítségemmel azt. 

 Az természetes, hogy téged is bánt a rossz. Engem, Jézust, is bántott, 

és bánt ma is. Tehát ez a fájdalom Isten fájdalma benned! Ilyen értelemben 

KITÜNTETÉS! 

 2. Búskomor arccal nem lehet lakodalmakba járni, lakodalmakkal pél-

dázgatni, vizet borrá változtatni, kenyeret szaporítani, stb. Ha nem sugárzott 

volna arcomról a derű és a kiegyensúlyozottság, akkor nem követtek volna 

annyian földi útjaimon! Búskomor arccal nem nevezhettem volna tanításo-

mat jó hírnek, örömhírnek.  

Az igaz, hogy nem voltam kacarászó természet. De az, aki ismeri taní-

tásomat, semmiképpen sem nevezhet Engem mosolytalan embernek akkor 

sem, ha mosolygós természetemről nem talál utalásokat az evangéliumok-

ban. 

 3. Örömmel tölt el hálaadásod. A hála és a köszönet felragyogtat vala-

mit magad számára is lelked sugárzásából. A hála szavai olyan szemeket 

tudnak megnyitni benned, amelyekkel rálátsz a Tőlem kapott örök értékű 

kincseidre. Így megértesz valamit abból, hogy Engem, Jézust, nem lehet 

nagylelkűségben felülmúlni! 

 Megáldalak a BENSŐ DERŰ LELKÉVEL!"  

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

4407. 

Kérdező: HELYES-E AZ ÉLETFELFOGÁSOM? 

 1. Beteg gyermekünk egyre agresszívabb. Mit tegyünk? 

 2. Egészségemmel nem sokat törődöm. Jól teszem ezt? 

 3. Felajánlottam magamat Istennek. Miért sírok annyit? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. A gyermeknevelésben a legfontosabb alapkövetelmény a felelősség-

re való nevelés! Akár beteg, akár egészséges egy gyermek, meg kell tanulnia 

azt, hogy amit szabad döntése alapján tesz, azért vállalnia kell a felelősséget. 

Az agresszivitást, mint rosszat, nem akkor ismeri fel valaki önmagában, ha 

azt tapasztalja, hogy az nem jár számára rossz következményekkel, hanem 

akkor, ha ennek ellenkezőjét tapasztalja. A beteg számára is szükséges az ön-

fegyelem! Az elkényeztetés soha sem helyénvaló! Akkor szereted helyesen 

beteg gyermekedet, ha megpróbálod őt megtanítani arra, hogy helyesen sze-

resse önmagát. Ennek az útja mindenféle önzéssel ellentétes! Ha egy gyer-

mek nem tanulja meg mások szempontjait figyelembe venni, akkor nagyon el 

fog embertelenedni, s ezzel mindenkinek - elsősorban önmagának - meg fog-

ja nehezíteni az életét. 

 Gyermekednek tehát meg kell tanulnia azt, hogy te nem viselkedhetsz 

vele szemben azonos módon, akár agresszív, akár nem! Ahányszor agresszív, 

éreznie kell, hogy ő ütközött falba! 

 2. Amilyen helytelen az, ha valaki állandóan a testi egészségével, illet-

ve betegségeivel foglalkozik, éppen olyan helytelen az is, ha valaki nem tö-

rődik a testi egészségével.  

A helyes önszeretet az alapja az Isten iránti helyes szeretetnek csakúgy, 

mint a helyes emberszeretetnek. De mondhatom így is: Az Isten iránti helyes 

szeretetnek a következménye a helyes önszeretet, s ennek következménye a 

mások iránti helyes szeretet. Én, Jézus, nagyon szeretlek téged! Hogyne sze-

retnéd tehát te is nagyon magadat?! 

 3. Égő áldozatként történő önfelajánlásod nagyon kedves Előttem! 

Gyakori sírásod részben idegfáradtság, részben kegyelmi ajándék számodra. 

A sírásban olyan „lelki” görcsök oldódnak fel, amelyek a jótékony nyugalom 

felé tudják terelni gondolataidat. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4408. 

Kérdező: FÉRJEM FELFOGÁSÁVAL NEM ÉRTEK EGYET! 

 Férjem szerint a házasságot csak a szex köti össze. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kétségtelen, hogy indulásban nélkülözhetetlen e képesség megléte a 

házasságban. E nélkül a házasság érvénytelen is. Az is kétségtelen, hogy a 

házasságban mindkét fél - lemondva saját testéről -  a másik rendelkezésére 

kell hogy álljon, ha azt a másik fél kívánja. Kivétel természetesen, ha ember-

telenül részeg valamelyik. 
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 Ha valaki úgy gondolja, hogy ez az egész házasság lényege, hát gon-

dolja. Értelmetlen dolog bárkibe is megpróbálni beleverni annak ellenkező-

jét, amiről meg van győződve. 

 Te szükségszerűen tönkre fogsz menni idegileg, ha olyankor ellenkezel 

férjeddel, amikor ehhez a természetjog alapján nincs jogod a házasságban. 

De feltétlenül pozitív hatással leszel férjedre, ha arra törekszel, kimutasd sze-

retetedet iránta mindenütt, ahol erre lehetőséged adódik. Ez mindenképpen 

kötelességed akkor is, ha ő nem mutat viszontszeretetet irántad. A házasság-

ban az a boldogabb, aki jobban fel tudja vállalni a másikért élést. 

 A földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Aki 

ezt megérti, az megért valamit ebből a kijelentésemből: „Ki elveszíti életét, 

megnyeri azt (Lk 17;33)!” Ne feledd: az örökkévalóság gyermeke vagy! 

 Megáldalak az ÁLDOZATOT VÁLLALÓ SZERETET LELKÉVEL!" 

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

4409. 

Kérdező: EGY TESTVÉREMEN SZERETNÉK SEGÍTENI! 

 Egy szorongó testvéremnek kérek segítséget! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Szorongó testvéred számára sem általad, sem más által nem tudok el-

igazítást adni. Ha ő kérdez személyesen, akkor feltétlenül felelni fogok neki, 

s válaszom feltétlenül építő, buzdító és vigasztaló lesz számára. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4410. 

Kérdező: MI LESZ KÉTEZER SZILVESZTERÉN? 

 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Mi a feladatom? 

 3. Férjem megtéréséről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az alvás állapota elsősorban arra való, hogy a fáradt testi szervezet re-

generálódjék. Vannak ugyan olyan személyek, akiknek döntései által szinte 

az egész világ közvetlenül érintve van. Az ilyen személyek kaphatnak ál-

mukban olyan jelzéseket, amelyeket - éppen az ébrenlét állapotában működő 

értelmük miatt - nem tudnának megfelelően értelmezni. 

 Mivel az alvás állapotában az ártó erők zavart is tudnak előidézni, ezért 

ébrenlétben Isten mindig gondoskodik arról, hogy az ilyen erők törekvéseit 

leállítsa. 
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 Sem neked, sem másnak nem adatott meg az, hogy megmásítsa e kije-

lentésemet: „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, 

sőt még a Fiú sem, csak az Atya (Mk 13;32.)!” 

 Készülj hát úgy a kétezredik Szilveszterre, ahogy minden napodra ké-

szülnöd kell! 

 2. Reggeli imáidban pontosan a napi feladataidban akarok neked erőt 

és tisztánlátást adni. 

 3. Neked nincs más teendőd férjed megtérésével kapcsolatban mint az, 

hogy szereteted kimutatásával igazold előtte is azt a szívbékét, amelyet a vi-

lág nem adhat, de el sem vehet tőled!  

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4411. 

Kérdező: EGY VÁLASZ TÖBB LEVÉLRE! 

 Mivel több levelet kaptam, amely levelek azt mondják el, hogy milyen 

csodálatos dolgokat tett íróikkal az Isten, ezért fontosnak tartom, hogy e le-

velekre megírjam a HANG VÁLASZÁT. 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Minden ember csodálatosnál csodálatosabb eseményeket mondhat ar-

ról, hogy mennyire szereti őt az Isten! Isten szinte naponta ad jeleket Saját 

szeretetének felismerésére. Vannak olyan jelek, amelyek félremagyarázhatat-

lanok, mint pl. különböző látomások, s vannak olyanok, amelyek nehezebben 

vehetők észre. Ami biztos, az az, hogy Isten szeretete soha nem csökken te-

remtményei iránt! Éppen ezért számotokra nem arra kell tennetek a hang-

súlyt, hogy mit tesz veletek az Isten, hanem arra, hogy ti mit tesztek az Isten-

nel! 

 Bennem, Jézusban, maga az Isten jelent meg közöttetek emberi formá-

ban. De nemcsak megjelentem, hanem egészen az idők végezetéig teljesen 

kiszolgáltattam Magamat nektek. Azt tettetek és azt tesztek ma is Velem, 

amit akartok! Valójában ez az, ami minősít benneteket!  

Ha engeditek, hogy úgy éljek általatok, veletek és bennetek, ahogy a 

názáreti Ácsban éltem, vagyis ha Általam, Velem és Bennem törekedtek arra, 

hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy mindig megbocsássatok mindenkinek, 

hogy embertársaitokon segítsetek ott, ahol erre lehetőségetek van, akkor ti 

csakúgy, mint Én, ÉGI BÉKE LESZTEK A FÖLDÖN! Ez tehát nem azon 

múlik, hogy Én mit teszek veletek, hanem azon, hogy ti mit tesztek Velem! 
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 Azért jöttem hát közétek, hogy bennetek éljem tovább azt az emberi 

életet, amely tanúságot tesz arról az igazságról, aki ÁLTALAM, VELEM ÉS 

BENNEM jelent meg kétezer évvel ezelőtt! 

 Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4412.  

Kérdező: JÖVŐM IRÁNT ÉRDEKLŐDÖM 

 1. Megváltozik-e férjem annyira, hogy leéljem vele az életemet? 

 2. Gyermekem nevelésére anyagilag lesz-e lehetőségem? 

 3. Bízhatom-e kolleganőmben? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 1. Arra kell törekedned, hogy te változz meg annyira, hogy le tudd élni 

életedet férjeddel! Erre képes vagy! A hit egy olyan erőforrás, amely képesít 

téged arra, hogy belásd: Vagy csökkentem keresztedet, vagy növelem erődet. 

Azt soha nem engedem meg, hogy bárkit is erején felüli kísértés érje! Ennyit 

is jelent az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. 

 2. Ha valaki elfogadja Istent GONDVISELŐ Istennek, akkor nem egy, 

de tíz, húsz gyermeknek is tud biztosítani megfelelő anyagi feltételeket (Mt 

6;26)! 

 3. Egyedül csak Istenben bízhatsz feltétel nélkül! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4413. 

Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK! 

 Lelki és testi fájdalmaim vannak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Leveled alapján azért imádkoztál Máriához és szent Antalhoz, hogy a 

te akaratodhoz igazodjanak. Ez érthető, mert aki úgy gondolja, hogy bajban 

van, az szeretne kikerülni bajából, mégpedig úgy, hogy változzanak meg kö-

rülményei. 

 Én, Jézus, arra szólítottalak fel benneteket, hogy ne a körülményeitek 

megváltoztatásától várjátok bajaitokból a kijutást, hanem gondolkodásotok 

megváltoztatása által. Kétségtelen, hogy ez az út a fáradságosabb, de minden 

más út csak tüneti kezelést tud adni bajaitokra. 

 Arra kérlek hát, hogy olvasd többször az evangéliumaimat, és gondol-

kodj el tanításom, tanácsaim felől. Amint elkezded gondolataidat Hozzám, a 

te Jézusodhoz igazítani, úgy fog megvilágosodni előtted, hogy mi a teendőd 

fiaddal és másokkal kapcsolatban is. 
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 Nagyon természetes, hogy az, aki kezességet vállal, vállalnia kell an-

nak következményeit is. Döntéseitekért felelősek vagytok, és ezt nem hárít-

hatjátok át sem Istenre, sem emberre. Kétségtelen, hogy a vérkötelék képes 

nagyon elhomályosítani látásotokat, de ez sem ment fel benneteket a felelős-

ség vállalása alól. 

 Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, mindig melletted vagyok, és at-

tól függően, hogy mennyire élő a hited, minden körülményben biztosítani tu-

dom számodra azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, de el 

sem vehet tőled. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4414. 

Kérdező: AZ OKOZ PROBLÉMÁT, AMIRŐL NEM TEHETEK 

 1. Miért születtem kistermetűnek? 

 2. Hogyan tudnék hatni testvéremre? 

 3. Gyógyíttassam-e pajzsmirigy túlműködésemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azok, akik a test vonatkozásában eltérnek az átlagtól, úgy gondol-

ják, hogy hátrányban vannak a többiekkel szemben. Ez igaz, de csak a felüle-

ten! A lényeget tekintve nem így van! Élhet valaki kis termettel és nagy sze-

retettel a szívében, és élhet valaki nagy termettel szeretetlenül is. Mindig a 

szeretet mércéje a lényeg! 

 Mivel nem tehetsz arról, hogy milyen jelen életedben a testi méreted, 

ezért el kell fogadnod, hogy ez csak javadra válhat. Inkább adj hálát érte, 

semmint bánkódj miatta! Már itt a földi életedben is ez juttat el ahhoz a ben-

ső békéhez, amelynek másik neve a boldogság. 

 2. Ha elmondtad testvérednek véleményedet, akkor te mindent megtet-

tél, amit megtehettél. A többi nem tartozik rád! Ha ezt elfogadod, akkor meg 

fogod tapasztalni, hogy nincs olyan rossz, amelyből ne jönne ki valami jó az 

istenszeretők számára. E rossz lehet akár egy ház ledőlése is! 

 3. Az orvostudománynak két feladata van. Az egyik az, hogy megpró-

bálja meghosszabbítani azt, ami mindenképpen mulandó. A másik az, hogy 

megpróbálja elviselhetőbbé tenni a földi életet. Számodra e második szem-

pont a fontos. Ha nagyon úgy képzeled, hogy elviselhetőbb lesz földi életed 

egy műtét által, csak akkor van értelme az általad felvállalandó műtétnek. Az 

egészen biztos, hogy boldogságod nem ettől függ! 

  Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!!" 

************************************************************* 
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4415. 

Kérdező: LÉNYEGES DOLGOKAT NEM ÉRTEK! 

 1. Mások boldogtalanságára nem épülhet saját boldogságunk? 

 2. A sok megoldástól kiégett az agyam. Mit tegyek? 

 3. Nincs szexualitás életemben. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Semmiképpen sem épülhet senkinek boldogsága mások boldogtalan-

ságára! Mindenki boldogsága csak Rám, Jézusra, épülhet. Más dolog az, 

hogy ezt mások saját boldogtalanságuk alapjaként fogják fel. Nincs igazuk! 

 Mivel Isten mindenkit Önmagára teremtett, ezért mindaddig nyugtalan 

marad mindenkinek a szíve, amíg Istenben meg nem nyugszik. Ez nem önzés 

Isten részéről, hanem legnagyobb szeretetének a kimutatása! Ennél nagyobb-

ra Isten teremtményt nem teremthetett! 

 2. Nincs sok megoldás! Csak EGY megoldás van! Én, Jézus! Ezt kell 

tenned! Mindaz, ami benned nem Én vagyok, az a lényeget tekintve te sem 

vagy! Minden természetellenes benned, ami nem Én, Jézus, vagyok, mint 

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

szolgáló szeretés megélése ott - ahol ez lehetséges - mindenkor Engem, Jé-

zust, jelenít meg életedben. 

 3. Kétségtelen, hogy a házasságban a szexualitás hiánya egy olyan be-

tegség, amelyet a lehetőségekhez képest orvosolni kell. De ez a lényeget sem 

házasságban, sem házasságon kívül nem érintheti. A lényeg mindenkor ab-

ban a szeretetben való növekedésben mutatkozik meg, amely nem a testi ér-

zelmekhez, vágyakhoz, hanem jó szándékhoz és annak megvalósításához kö-

tött!  

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4416. 

Kérdező: PÁR VIGASZTALÓ SZÓT KÉREK! ! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Leveledben szépen összefoglaltad eddigi földi életedet, amelyben két-

ségtelenül Én, Jézus, vagyok a középpontban. 

 Mindazt, amit megtapasztaltál - erőt, illatot - eddigi életedben, azért 

éreztettem veled, hogy mélyüljön a Belém vetett hited, és soha semmi el ne 

tántorítson téged Tőlem, a te Jézusodtól. 

 Szenvedéseid közepette is veled, benned voltam, és vagy erődet növel-

tem, vagy keresztedet csökkentettem, de mindenképpen vigyáztalak téged! 
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Ez így lesz a jövőben is mindaddig, amíg majd színről színre fogjuk látni 

egymást. Imáid mindig elérik szerető szívemet, és áldásként hullanak vissza 

reád. A földi élet keserűségei nem mérhetők ahhoz a csodálatos állapothoz, 

amely reád vár a boldog örökkévalóságban! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak  

 SZERETŐ SZÍVEM ÁLDÁSÁVAL! 

 Szent Antal és Páter Pió külön is üdvözölnek téged! 

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

4417. 

Kérdező: ZAVAROS GONDOLATOK GYÖTÖRNEK 

 1. Nagyon sok zavaró gondolat merül fel bennem. 

 2. A halállal leoldódnak rólam az ilyen gondolatok? 

 3. A kárhozat vár rám, ha ilyen gondolatok járnak át engem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. „Őstudattalannak” nevezitek azt a léttartományt, amely magában 

hordja mindazt, amely szellemi lényekkel kapcsolatba kerülhet. Az, amiről 

valaki nem tehet, csak javára válhat! Ezért a hálaimának mindenkor helye 

van a szellemi, lelki, testi szenvedések közepette! A hit növekedése erőfeszí-

tést igényel. Ez történik a különböző szenvedésekben végzett hálaima alkal-

mával. 

 2. Te ne a halállal foglalkozz, hanem azzal, hogy napi feladataidat a 

leglehetetlenebb életérzéseid közepette is végezd el, amennyire képes vagy 

rá! A többi nem a te dolgod! Az, aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem 

(Jn 11;26)! 

 Azokat a negatív érzéseket, amelyek elhatalmasodnak rajtad, feltétle-

nül leveszem rólad akkor, amikor szeretetemben azt fogom látni, hogy ez fog 

lelked javára válni! A te feladatod a hitnek és a bizalomnak ápolása magad-

ban Irántam! 

 3. A kárhozatot csak az éli meg, aki azt vállalja! Te ne alacsonyítsd le 

magadat e szintre! Te az Enyém vagy! Mindenféle érzelmi színezettől füg-

getlenül benned a mennyek országa él! Te az Enyém, Isten édes gyermeke 

vagy. Kétségtelen, hogy a Föld nem az a hely, ahol Isten édes gyermekei ott-

hon, tehát jól érezhetnék magukat! Arra kell törekedned, hogy elfogadd: Én, 

Jézus, jól, otthon érzem Magamat benned! Számodra ez legyen a legfonto-

sabb! Egy örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy kimondha-

tatlanul jól, tehát otthon érezd magadat Bennem! Akkor csak mosolyogni 

fogsz azon, hogy azt a rövid kis időt, amit át kellett vergődnöd a földi élet-

ben, mennyire tragikusnak élted meg. Bizony, az élő remény a kulcsa annak 
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a benső nyugalomnak, békének, amely minden körülményben erőforrásod 

kell hogy legyen! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!" 

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

4418. 

Kérdező: HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK MIÉRT VANNAK? 

 1. Egy könyvről kérek véleményt! 

 2. A halálközeli élményeknek mi az oka és a célja? 

 3. A reinkarnációs hipnózis valóban régi életünkbe vezet vissza? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden könyvben vannak valós és nem valós kijelentések. Illetve 

minden könyvben van olyan, amelyet egyik ember valósnak,  másik nem va-

lósnak értelmezhet. Nem véletlen, hogy Én, Jézus, nem írtam könyvet. Ennek 

ellenére fontosak a könyvek. Miért? 

 Először is azért, mert elküldtem a Szentlelket, és van józan eszetek. 

Igaz, hogy nem írtam könyveket, de az is igaz, hogy írattam! Ha engeditek, 

hogy a Szentlélek irányítása alatt legyen a józan eszetek, akkor minden 

könyvben találtok megszívlelendőt anélkül, hogy általánosítanotok kellene, 

szabadna a könyvek kijelentéseit. Másodszor pedig: azalatt, míg ti különböző 

változásokat éltek meg fejlődésetek folytán, éspedig különböző intenzitással, 

addig az írott szövegek ugyanazok maradnak. 

 Ha bármely könyv valamelyik kijelentéséről kérdezel, akkor a kérde-

zett kijelentéssel kapcsolatban tudok számodra megszívlelendő választ adni, 

de általánosságban egyetlen könyvről, még a Bibliáról sem mondhatok min-

denre kiterjedő, mindenkor és mindenkire érvényes kijelentést! 

 2. Részben a természetes fejlődés és az orvostudomány teszi lehetővé 

azt, hogy - különbséget téve a klinikai halál és a biológiai halál között - 

halálközeli élmények birtokába jussatok. A boldogságra teremtett emberi 

természet soha nem egyezhet bele abba, hogy a halálban minden - ami szép, 

jó és szent volt - semmivé váljék. Nem volna értelme a reményből élésnek, 

ha nem lenne boldog beteljesülés! 

 3. Minden szellemi lény magában hordja időtlen világának lenyomatát. 

Ezért mondható igen és mondható nem is válaszként kérdésedre. 

 Minden olyan problémában, amellyel jelen életedben birkóznod kell, 

előző életedben fel nem dolgozott, meg nem bánt, jóvá nem tett, elmulasztott 

döntésed köszön vissza. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

************************************************************ 
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4419. 

Kérdező: A BŰNRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Mennyiben bűn a gondolatban vétkezés? 

 2. Van-e pokol? 

 3. Bűn-e az öngyilkosság? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A gondolatban elkövetett és a valóságban mások által is érzékelt 

szeretetlenség között a következményekben van némi különbség. Ha valakit 

megölsz, akkor az meghal. Ha ez a kívánságod csak vágyaid szintjén valósul, 

de nem kivitelezett, akkor az illető nem hal meg. Te mindenképpen lélekben 

a szeretetlenség bűnét követted el, s ez eltávolított téged a szeretet Istenétől. 

Ilyenkor nem kell kitenned magadat semmiféle bírósági eljárásnak. Elég, ha 

megbánván bűnödet bocsánatot kérsz Istentől e szeretetlenséged miatt! 

 2. Mindenki képes pokollá tenni saját életét. Ezt azáltal teszi, hogy 

megpróbálja mások életét pokollá tenni. Ezt mindenkor csak részben tudják 

megtenni az ördögi lelkek. Az Istent szeretőknek ugyanis minden a javukat 

szolgálja!  

Természetesen pokol nemcsak a Földön van! Az, aki a földi életében 

poklot hord magában, a halála után a pokol fogja őt magában hordani! 

Isten nem oka, hanem feltétele a pokolnak! Aki nem Istenért él, az a 

pokollal kötött szövetséget. Két úrnak szolgálni nemcsak nem szabad, de 

nem is lehet (Mt 6;24)! 

 3. A bűn tudva és akarva tenni Isten akarata ellen. Mivel az önfenntar-

tás ösztöne mindenkiben nagyon erős, ezért azok, akik öngyilkosságot kö-

vetnek el, legtöbbször nem tudják, hogy mit cselekszenek! Ilyenkor tehát 

nem számít be nekik ez bűnnek. 

 Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!" 

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

4420. 

Kérdező: HOL TARTOK ÉS MIVÉ KELL LENNEM? 

 1. Valóban Istennél voltam álmomban? 

 2. Hogyan tudnék jobban Istennek élni? 

 3. Vigaszom Isten szeretete. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Álmodban olyan valós istenélményed volt, amelyet igazolnak a kö-

vetkezmények. Elmélyültél hitben, reményben és főleg szeretetben!  
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 2. Minden egyes nap egy új kihívás számodra! Újra és újra úgy kell el-

indulnod utadon, mintha ez volna az első és utolsó nap a földi életedben. Ez 

gyakorlatilag tényleg így is van, mert sem az előző,  sem az esetleg  még ez- 

után következő napok nem mérkőzhetnek a jelenlegi napoddal! Minden na-

podnak olyannak kell lennie, hogy halálod óráján boldogan gondolhass visz-

sza reá! Tehát két egyforma nap nincsen! Ezért a reggeli és esti imáid nem 

lehetnek „sablonosak”! 

 Minden reggel, legalább nagy vonalakban átgondolva az előtted álló 

napot, áldásomat kell kérned az elinduló napra. Minden este pedig - az esti 

imáidban - az esetleg elrontott jó megbánásával, bocsánatkéréssel és hála-

adással fejeződjék be a napod! 

 3. Nagyon bölcsen gondolkodsz! Örömöd, vigaszod leglényegesebb 

forrása csak az lehet, hogy be van írva a neved a Mennyben! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4421.  

Kérdező: NAGY LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK! 

 1. Rám szakadt a magány teljes súlyával! 

 2. Tele vagyok szomorúsággal és félelemmel! 

 3. Amit tudnom kell, tudom! Még sincs lelki békém! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. E lelki „magányodban” talán a legnehezebb elhinned azt, hogy ki-

mondhatatlanul szeretlek. Nekem, Jézusnak, is nehéz volt elhinnem, hogy Is-

ten az Én mennyei Atyám, akkor, amikor a kereszten a Lk 23;46-ban olvas-

hatót mondottam. Pedig ez az igazság!  Amint Én, Jézus, értetek, úgy nektek 

önmagatokért kell elviselnetek azt a „lelki szárazságot”, amely bár a pokol 

poklát érezteti veletek, mégis arra ad lehetőséget, hogy HITBEN elfogadjá-

tok azt, hogy nem Isten ajándékai, hanem maga az Isten akar boldogítani 

benneteket! Azok, akik a lelki szárazságnak erre  a fokára eljutottak, a  Föl-

dön elérhető legmagasabb fokra jutottak el! E szinten valóban csak HITBŐL 

lehet élni! Médiumom az öngyilkosság küszöbén élte meg ezt a lelki száraz-

ságot! De átélte, és átadta magát - ebben a lelki szárazságban is - HITBEN 

Nekem, Jézusnak! Ezt kell tenned neked is! 

 2. Soha nem fog belenyugodni az ősellenség abba, hogy feladja a küz-

delmet a lelketek birtoklásáért! De bízzatok, Én, Jézus, legyőztem a világot! 

Bennetek és körülöttetek egyaránt! Bennetek, hogy HINNI tudjatok minden 

érzelmi megtapasztalás ellenére, és körülöttetek, mert csak ti vagytok az ÉGI 

BÉKE A FÖLDÖN! 
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 3. A benned lévő kettősség megszüntetése nem megy máról holnapra! 

Földi értelemben idő kell ahhoz, hogy szíved hűségét ne körülményeid hatá-

rozzák meg, hanem a benned lévő élő HIT! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a BÉKÉVEL, melyet a világ 

neked soha meg nem adhat, és soha el sem vehet tőled! 

 LÉGY ÁLDOTT!" 

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

4422.  

Kérdező: MIT TEGYEK MAGAMMAL? 

 1. Mi a feladatom ebben az életben? 

 2. Szorongásomat mi által tudom feloldani? 

 3.  Milyen módon segíthetem családomat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, azért jöttem e világra, hogy szavaimmal és életpéldámmal 

tanúskodjam arról az ÚTRÓL, amellyel azonosítottam Magamat, és amelyről 

azt mondottam, hogy ebben új szeretetparancsot adok nektek (Jn 13;34). A 

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

lehetőségekhez mérten másokon segítés parancsát! 

 Nagyon fontosnak tartom számodra is, hogy legyen pár percet kitevő 

olyan reggeli imád, amelyben lélekben kapcsolatba kerülsz Velem, a te Jézu-

soddal, s megbeszélve Velem az elinduló napodat, Tőlem áldást kérve erre 

az elinduló napra, élő hittel határozd el, hogy Velem és Értem fogod tenni 

azt, amit tenned kell. E jó szándék felindítása olyan erőforrás lesz számodra, 

amely képes leoldani rólad minden felesleges kacatot. 

 2. Tudomásul kell venned, hogy nem az a fontos, hogy milyen vagy, 

hanem az, hogy te az Enyém vagy! Akármilyen is vagy, ha az Enyém vagy, 

akkor a többi az Én dolgom! Ne tökéletes akarj lenni, hanem elégedj meg az-

zal, hogy az Enyém vagy! Ha ezzel beéred, akkor feltétlenül megszűnik szo-

rongásod! Te valóban az Enyém vagy! Ha ezt nem hiszed el, ez akkor is 

IGAZ! Ezt nem akárki, hanem Én, Jézus, a te Jézusod mondja néked! 

 3. Akkor segíted legjobban családodat, ha élő hittel éled előttük azt, 

hogy Én, Jézus, elég vagyok neked! Életté kell válni benned ennek az igaz-

ságnak: Isten plusz  egy fő mindig abszolút többség! Te a Győztes oldalán 

állsz! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4423. 

Kérdező: SZABADULÁST KÉREK! 
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 1. Isten fiává szeretnék válni! 

 2. Általad akarok boldog lenni! 

 3. Távolítsd el tőlem az ártó erőket! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Te Nekem, Jézusnak, testvére vagy! Tehát Atyád az Én Atyám! 

Természetesen nem úgy vagy egylényegű az Atyával, mint Én, Jézus. De ez 

nem vehet el semmit abból a szívbékéből, amelyet az Én és az Atya Lelke  

benned éltetni akar! Te valóban Isten édes gyermeke vagy! Ezt nem szüntet-

heti meg, csupán elhomályosíthatja az a rövid kis életszakasz, amelyet földi 

életnek neveztek. De e homályon kell hogy átlásson az a hit, amely szíved-

nek a szeme, és amely soha meg nem csalhat! Nem, mert az Én erőm táplálja 

azt! 

 2. A boldogság a Földön nem egy olyan megállapodottság, amely már a 

hazaérkezést is jelenti, hanem egy olyan törekvés, amely által igyekszik va-

laki napi teendőit úgy elvégezni, ahogy erre képes. Tehát nem valami jó ér-

zés elhatalmasodásáról van szó, hanem annak tudomásul vételéről, hogy a 

földi élet egy vándorút, amely naponta egyre rövidül. A hangsúlyt ne arra 

tedd, hogy milyenek ezek a napok, hanem arra, hogy hová tartanak! 

 3. Engem, Jézust, is csak egy időre hagyott el a Sátán. A mulandóság 

az ő birodalma. Azt biztosítani tudom számodra, hogy erődön fölül nem en-

gedem őt uralkodni rajtad. De jelenlétének megszüntetése a földi életben 

képtelenség! Nem is fontos. Győzelmetek pontosan azt jelenti, hogy a Go-

nosz ellenére is tudtok jót tenni, tudtok szeretni! Ezek az ártó erők erejüket a 

mulandóságra tudják csak koncentrálni, míg ti - az örökkévalóság gyermekei 

- olyan remény birtokában vagytok, amelyet soha senki nem képes elvenni 

tőletek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!" 

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

4424. 

Kérdező: DÖNTENEM KELL ANYÓSOMMAL KAPCSOLATBAN 

 Jól döntök anyósommal kapcsolatban? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az mindig jó döntés, amikor valakit arra segíttek, hogy ott éljen, ahol 

az ő természetes élettere van. Életetek vehet olykor olyan irányt, amely eltá-

volít természetes életteretekről, de ez csak időszakos lehet. Olyankor, amikor 

felkérnek valakit arra, hogy egy időre, segítés céljából, hagyja el otthonát. Ez 

nem lehet számára állandósuló állapot. Ha pedig valaki úgy hagyta el ottho-
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nát, hogy erre nem is kérték fel, akkor különösen igaz az, hogy az illető nincs 

a helyén. 

 A szeretet mindig kötelez, de a szeretet nem valami puhány dolog, 

amely birkává degradálhatja azt, aki a rövid távú béke kedvéért lemond arról, 

hogy a másikat a saját helyére segítse. 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!" 

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

4425. 

Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉRÜNK! 

 Imacsoportunkra vonatkozóan kérünk eligazítást! 

HANG: "Drága Testvéreim! 

 Egyre világosabbá válik előttetek is az, hogy élő egyháznak mondható 

összejövetel csak kis közösségek keretén belül valósítható meg. Ezeket a kö-

zösségeket az jellemzi, hogy az Én nevemben jönnek össze, és a Szentlélek 

élteti tagjait. 

 Vegyétek komolyan a hármas aranyszabályt!  

1. Készüljetek az összejövetelekre! Imával mindenképpen, de valami 

mondanivalóval is, ha ezt a többiek igénylik.  

2. Tudatosuljon bennetek az, és legyetek nyitottak afelé, hogy feltétle-

nül gazdagodni fogtok minden összejövetel alkalmával, mivel Én, Jézus, ki-

meríthetetlenül ajándékozó Isten vagyok!  

3. Higgyetek abban, hogy a többiek legalább annyira szeretnek benne-

teket, mint ti őket! Tehát nincs helye a sértődékenységnek! 

 Az összejövetel tartalmát nem hatalmi szóval, hanem közös megbeszé-

léssel kell eldöntenetek. Fontosnak tartom, hogy imával kezdjétek az össze-

jöveteleket. Így köszönitek meg azt, hogy ott vagyok közöttetek! Imával is 

fejezzétek be!  

A rend kedvéért szükséges az, hogy valaki elnököljön, vagyis fogja 

össze a közösséget. De nem jó, ha mindig ugyanaz elnököl, kivéve, ha a kö-

zösség ezt kívánja.  

Az evangéliumokban foglaltak legyenek a főhelyen, amikor Engem ta-

nultok! De fontosnak tartom azt is, hogy különböző problémáitokat is szere-

tetben beszéljétek meg közösen.  

Legyen számotokra fontos a pontos kezdés és a pontos befejezés! 

 Megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT és SZERETET LELKÉVEL!" 

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

4426. 

Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA 
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 Lk 16;22 és Mt 12;32 magyarázata. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Az általad említett evangéliumi részek nem mondanak ellent a reinkar-

nációnak. 

 A Lk 16;22-ben példabeszédben mondtam el, hogy a pokolból nem le-

het átmenni közvetlenül a Mennyországba, sem a Mennyországból a pokol-

ba. De azt nem mondtam, hogy nem lehet a Földre jönni odaátról. Csak any-

nyit mondtam, hogy az adott esetben nem lenne értelme annak, hogy bárki is 

hatékonyabban tudna működni, ha most eljönne, mint Mózes és a próféták. 

Magamról nem is beszélve! 

 A Mt 12;32-ben pedig azt mondtam el, hogy sem ezen, sem a másvilá-

gon nincs bocsánata annak, aki megátalkodottan nem akar megtérni. 

 A Szentlélek elleni bűn nem valami cselekedet, hanem olyan megátal-

kodott állapot, amelyet Isten sem tud soha megváltoztatni senkiben az illető 

akarata ellenére! De azt nem mondtam, hogy az egyszer megátalkodott lélek 

semmiképpen sem szüntetheti meg megátalkodottságát. 

 Azt ajánlom, hogy ne foglalkozz a reinkarnáció kérdésével akkor, ha e- 

nélkül is értelmet megnyugtató választ tudsz találni a benned felmerülő kér-

désekre. 

 Ami egészen bizonyos, az az, hogy minden földi halandónak újjá kell 

születnie, ha üdvözülni akar (Jn 3;3), és az is bizonyos, hogy minden korban 

szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, és kevesen találják meg 

azt. Ugyanakkor  tágas a kapu és széles az út, amely a  romlásba vezet, és 

sokan mennek be rajta (Mt 7;13-14). 

 Te említed még a Jelenések könyvét is. Az a jelképhalmaz, amelyet e 

könyv tartalmaz, csak azoknak nyílik fel hiteles módon, akik az evangéliu-

maimban tisztán látnak. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4427. 

Kérdező: ELVÁLJAK? 

 1. Férjem szerint „elszálltam”. 

 2. Hűséges akarok maradni Hozzád, Jézusom! 

 3. Férjem távol van lelkemtől. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Általában azok, akik számára Én, Jézus, nem vagyok életet meghatá-

rozó valóság, nem tartják normálisnak azokat, akik szeretnek Engem. Ennek 

egyszerű lélektani oka az, hogy az Engem szeretők tükrök! Ha pedig valaki 
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úgy néz ki, hogy nem szívesen néz tükörbe, azt szeretné, ha nem is volna tü-

kör, illetve csak olyan tükröt bír elviselni maga mellett, aki nem Engem mu-

tat, nem Engem tükröz! 

 Bűnrészes akkor vagy, ha valami olyan rosszra, amelyet te is rossznak 

tartasz, akar rávenni társad, és te - csupán a pillanatnyi „béke” kedvéért - vál-

lalod a felkínált rosszat. 

 Azoknak, kik Engem szeretnek, hozzá kell szoktatniuk magukat ahhoz, 

hogy mások véleménye leperegjen róluk! Engem még „ördögnek” is mond-

tak, mégsem vesztettem el a türelmemet (Mt 10;25)! 

 2. Bár nagy önmegtagadásba, önuralomba kerül sokszor a hűség, de ez 

mégsem történhet „fogcsikorgató” módon. Én, Jézus, mindig megadom a le-

hetőséget ahhoz, hogy hű maradj Hozzám! Nemcsak azáltal, hogy az Én hű-

ségemet semmi meg nem rendítheti, hanem azáltal is, hogy örök erőforrás 

vagyok számodra! A Belém vetett bizalom sziklára épül! 

 3. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ha egy kapcsolat megszakad, ak-

kor Lelkem mindig azzal marad, akit elhagytak. Szinte a halálig hűségesnek 

kell lenned kimondott IGEN-edhez embertársaddal kapcsolatban, hogy nyu-

godt szívvel tudd kimondani: valóban elhagytak téged. Az semmiképpen 

nem elhagyás, ha valaki nem ért veled egyet, és te emiatt szenvedsz! Koro-

tokban a sok házassági elválásnak éppen az a fő oka, hogy nem akartok hűek 

maradni a kimondott IGEN-etekhez, s ennek okát természetesen abban látjá-

tok, hogy a másik hűtlenkedik. Ne feledd! Aki állhatatos marad mindvégig, 

az üdvözül (Mt 10;22)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4428. 

Kérdező: GYÓGYULNI SZERETNÉK! 

 Betegségem karmikus? Mit kell tennem, hogy meggyógyuljak? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Többé-kevésbé minden betegség karmikus! Tehát sorsvonaladon egy 

olyan gubanc, amelyet meg kell tanulnod kezelni.  Minden betegség kezelése 

akkor indul el jó irányba, ha tudomásul veszitek azt, hogy egyetlen betegség 

sem érintheti a lényeget, vagyis azt a szívbékét, ami a boldogság másik neve. 

 Minden betegség azt érzékelteti a beteggel, hogy korlátozza a beteg 

működési terét, és így a lehetőségei nincsenek összhangban az illető képes-

ségeivel és vágyaival. 
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 Részben természetes, hogy legtöbb ember gyógyulás által próbál fel-

zárkózni képességeihez és vágyaihoz. De ez csak részben természetes. Any-

nyiban természetes, amennyiben a testi egészség természetes. 

 A helyes magatartás viszont az, ha valaki lehetőségeihez próbálja iga-

zítani vágyait, képességeit. Azok a kevesek, akik ezt teszik, feltétlenül meg-

tapasztalják betegségükben is a benső békét, és így lehetővé teszik Számom-

ra, Jézus számára, azt, hogy akkor és úgy gyógyítsam meg őket, hogy szá-

mukra a lehetőség - képesség - vágyakozás összhangjában gyógyuljanak. 

 Örülnék, ha erre törekednél! Örülnék, ha megfelelő teret engednél  

Számomra arra, hogy már a földi életben boldogíthassalak! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4429. 

Kérdező: NAGYON ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGAM! 

 1. Miért kell megalázottan élnem? 

 2. Félek a haláltól. 

 3. Sokat imádkozom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szólok pár szót a megalázottságról. Nagyon fontos e téren tisztán 

látnod, mert az,  amit te megalázottság alatt értesz, vagyis az, hogy rászorulsz 

másokra, nem megalázottság, hanem az alázat hiánya benned. 

 A megalázottság attól indul ki, aki a másikat meg akarja alázni. Az 

ilyen szeretetlen magatartás visszahull arra, aki ezt a szeretetlenséget hordja, 

ápolja magában. Az, akit megaláznak, csak addig érzi magát megalázottnak, 

amíg rá nem jön arra, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Soha 

nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem akarna senki megalázni benneteket! 

 Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára. Ha ezt va-

lakitől nem kapja meg, az nem kezdheti ki a rászorulónak a  lelki békéjét. 

Nem, mert ha kikezdhetné, akkor Isten, aki boldogságra, tehát lelki békére 

teremtett benneteket, a boldogságotokat másoktól tenné függővé. Holott 

nemcsak más embertől, de még az Istentől sem függhet az ember boldogsá-

ga, vagyis Ő sem lehet oka senki boldogtalanságának! Ő maga a 

BOLDOGSÁG! De aki nem Benne akarja saját boldogságát megtalálni, 

vagyis nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten kigondolta róla, 

azzal az Isten sem tud mit kezdeni, mivel senkire sem tukmálhatja rá Saját 

boldogságát! 

 2. Az, aki fél a haláltól, az fél a boldogító Isten színről színre látásától. 

Az ilyen ember vagy nem hisz Istenben, vagy torz istenképe van. Ezen szin-
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tén nem Isten, hanem mindenki saját maga tud változtatni. Nem nektek kell 

kérnetek hitet Istentől, hanem Ő kér hitet tőletek! 

 Az a halálfélelem, amely a test önfenntartás ösztönének velejárója, 

nem érintheti, és főleg nem csökkentheti senkiben a boldogság utáni, tehát az 

Isten látása utáni vágyat. 

 3. A helyes imádság lényege, átélni azt, hogy amikor valaki valóban 

imádkozik, akkor Velem, Jézussal, a boldogító, élő Istennel találkozik. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az imádkozik helyesen, akit az imája épí-

ti, buzdítja és vigasztalja! Az az ima, ami nem ilyen, nem ima! A Velem való 

igazi találkozás mindig épít, buzdít, vigasztal! 

 Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok! De nem azért, hogy a te aka-

ratodat tegyem, hanem azért, hogy alkalmat adjak neked arra, hogy az Én té-

ged boldogító akaratomat fogadd el és valósítsd meg! 

 Nagyon szeretlek! Ha nem hiszed, nézz a KERESZTRE! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4430. 

Kérdező: MIÉRT NEM HALLGATOD MEG IMÁIMAT? 

 1. Miért kapnak kevesebbet az Istent szeretők, mint a világ fiai? 

 2. Miért nem teljesül állhatatos imáim kérése? 

 3.  Tiéd vagyok, Uram? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nincs olyan ember, aki valami jót ne tett volna földi életében. Mivel 

az örökkévalóságban nem számíthat jutalomra, hát itt a mulandó földi élet-

ben kapja meg azt a „jutalmat”, amely természetesen mulandó. Ez az egyik, 

amit fontosnak tartok, hogy tudjad. A másik az, hogy minden Istent szerető 

megkapja azt, ami számára szükséges. Minek is kapná meg azt, ami fölösle-

ges? Csak felelősségét növelné! 

 2. Adj hálát Istennek, hogy nem a te, hanem az Ő szívén keresztül méri 

fel azt, hogy mire van szükséged! Ha Isten valakinek állhatatos és áhítatos 

kérésére nem azt adja, amit kér, akkor egészen biztos, hogy annál jobbat akar 

adni! 

 Bizony, a MIATYÁNK e kérése: „Legyen meg a Te akaratod!”, gyak-

ran a saját akaratotok, vágyatok zátonyán akad fenn! 

 3. Te az Enyém vagy! Valójában nem is kell arra tenned a hangsúlyt, 

hogy milyen vagy. A lényeg az, hogy az Enyém vagy! Ha ezt komolyan elhi-

szed, akkor úgyis mindent el fogsz követni annak érdekében, hogy ne légy 

akármilyen! 
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 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4431. 

Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK A KÖRÜLMÉNYEIM MIATT! 

 Mit akar velem a Jó Isten? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Először tömören fogalmazok. Azt akarom, hogy találd meg szívedben 

az Én, a te Jézusod békéjét! Ennek megtalálása részedről nem egy egyszerű 

elhatározás kérdése. Súlyos évtizedek elhangoltságát kell megjavítanod! 

Kezdjük mindjárt a ruhádnál! Ez ugyancsak külszín, de a gyökere nagyon is 

lelki! 

 A szerzetesek két okból szoktak szerzetesi ruhát viselni. Az egyik az, 

amikor ez kötelező. A másik pedig az, hogy felhívják mások figyelmét kül-

detésükre, vagyis arra, hogy milyen célból kell másoknak kérni az ő szolgála-

tukat. Így van ez az orvosoknál, katonáknál, rendőröknél, papoknál és  min-

den olyan társaságnál, akik egyenruhát hordanak. E kettő közül egyik sem áll 

fenn nálad! Csupán arról van szó nálad, azért hordod, hogy felfigyeljenek 

rád. Ez pedig nagyon nem jó! Én, Jézus, csak azzal tudok valamit kezdeni, 

aki nagyon nem akarja önmagára felhívni a figyelmet! 

 A másik probléma, amit meg kell oldanod, ha azt akarod, hogy tudjak 

veled valamit kezdeni, a következő: 

 Mindaddig, amíg önmagadon kívül akarsz megnyugtató módon talál-

kozni Velem, nem tudok veled mit kezdeni. Meg kell elégedned azzal, hogy 

Én, Jézus, benned élek! Ha ez neked nem elég, akkor elmegyünk egymás 

mellett. Azt feltétlenül tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára 

válik. De tudnod kell azt is, hogy aki a körülményeiben látja békétlenségének 

okát, annak baj van a hitével, szeretetével egyaránt.  

Én, Jézus, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, és e kettő kö-

zött nem volt fejemet hol lehajtsam, nemcsak beszéltem a szívbékéről, a bol-

dogságról, hanem ezt éltem is! Aki valóban elhiszi, hogy Én, Jézus, benne 

élek, annak soha nem lehet oka olyan panaszra, amely saját békéjét, boldog-

ságát érinthetné. Esetleg olyan  fájdalmat hordozhat magában, hogy nem 

akarnak boldogok lenni azok, akiket szeret. Ez az Én fájdalmam bennetek, 

amikor szeretnétek jobbnak, szebbnek látni magatok körül a világot. Tehát ez 

is kitüntetés számotokra! Igen, mert kitüntetés az Részemről felétek, ha 

megoszthatom fájdalmamat azokkal, akikkel meg akarom osztani dicsősé-

gemet is! 
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 Mit akarok veled? Nagyon komoly reggeli és esti imát! Azt akarom, 

hogy úgy kerülj Velem kapcsolatba minden reggel, hogy egész nap örömfor-

rásod tudjak maradni. Azt akarom, hogy esti imáidban sokkal több legyen a 

hálálkodás, mint bármi más! Tömören: ÉLNI akarok benned! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4432. 

Kérdező: MUNKAHELYET KERESEK 

 Miért nem tudok munkahelyet találni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Kétségtelen, hogy kimeríthetetlen számú munkahely van. De az már 

kétséges, hogy számodra melyik a megfelelő. Nem arról van szó, hogy bár-

mely munkahely megfelelő lehet számodra. De az biztos, hogy ma a ti orszá-

gotokban nem válogathat sokat az, aki valóban munkát akar keresni magá-

nak. 

 Mint tudod, munkát emberek adnak embereknek, és nem Én, Jézus, te-

remtem azt elő nektek. De tudnod kell azt is, hogy az, aki elsősorban Isten 

országát keresi, és az Ő igazságát, meg fogja találni azt a munkahelyet, ami-

ből feltétlenül meg tud élni. 

 Soha és semmiféle körülmények között nem hagyhatom magára azt, 

akinek leghőbb vágya az, hogy Lelkem irányítása alatt élje napjait! De ennek 

valóban a leghőbb vágynak kell lenni! 

 Azok az emberek, akikről nem lehet sok jót elmondani, és mégis úgy 

tűnik, hogy jól élnek, nem irigylésre méltók! Ti emberek csak a felszínt 

vagytok képesek látni! Isten az egyetlen, aki ismeri az emberi szívek mélysé-

geit. Ne mondjatok gyorsan és könnyen mások sorsáról ítéletet! 

 Hidd el, hogy veled vagyok! Hidd el, hogy benned vagyok! Hidd el 

azokat a gondolatokat, amelyeket Máté evangéliumában  (6;25-34) olvas-

hatsz! 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

4433. 

Kérdező: EGY NEHEZEN KEZELHETŐ GYERMEKRŐL... 

 Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Akár történik valakivel valami tragikus esemény, akár nem, mindig 

megjelenik a kísértő, és arra akar rávenni benneteket, hogy túllépjétek hatás-

körötöket. Azért, mert valakit valami baj ért, az illető attól még felelős sze-
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mély maradt. Természetesen a képességei határain belül! Akármi történt is 

valakivel, nem jogosult  arra, hogy neki több engedtessék meg, mint másnak!  

 Sok elkényeztetett gyermekben olyan zsarnoki tulajdonságok fejlődnek 

ki, amelyek később neki is, másoknak is csak nehezítik az életet.  

Igaz, hogy a szeretet mindig kötelez, de ez nem jelenti azt, hogy szere-

tés címén bárkiben is szabadna ápolni az önzést! Azok, akik betegek, keve-

sebb felelősséget hordoznak, mint az egészségesek. De ettől a jogaik nem 

növekszenek!  

Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus, 

mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek való-

ban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, 

a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az 

illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4434. 

Kérdező: SORSPROBLÉMÁVAL KÜZDÖK! 

 1. Miért bántott az apám gyermekkoromban? 

 2. Rendbe fog jönni a kapcsolatom a férfiakkal? 

 3. Jogosan érzem, hogy kihasználnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha azt kérdeznéd, hogy miért volt olyan édesapád, amilyen volt, ak-

kor azt tudnám mondani, hogy számodra azért volt olyan, hogy javadra vál-

jék. Igen, mert az istenszeretőnek minden a javára válik. 

 Úgy, ahogy te tetted föl a kérdésedet, csak azt tudom mondani, hogy 

külön-külön kellene minden egyes esetet kielemezned. Őt is érték különböző 

hatások, téged is, és ezek találkozása eredményezte azt, amit te bántásnak él-

tél meg. 

 2. Minden kapcsolatot az Istennel való kapcsolatod minősít. Ha jó a 

reggeli és esti imád, vagyis, ha boldog vagy annak tudatában, hogy Én, Jézus, 

benned élek, akkor más kapcsolataid is áldásomat hordozzák.  Tehát az, aki 

az ELSŐ gombot jól gombolta be, annak lehet reménye arra, hogy a többit is 

jól fogja begombolni! 

 3. A felhasználás és a kihasználás közötti határ gyakran elmosódik. 

Csak hosszabb távon válik gyakran világossá, hogy mi is történt valójában. 

 Részedről az a fontos, hogyha előre látod, hogy ki fognak használni, 

akkor bűnrészes vagy, ha belemész. Ha nem látod előre, akkor nem vagy 
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bűnrészes. Legfeljebb tapasztalati ismeretet szerzel arra, hogy  a jövőben 

jobban kell vigyáznod. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4435. 

Kérdező: HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM ISTEN IRGALMÁT! 

 Hála és köszönet mindenért, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, Isten irgalmát hoztam el, mondtam el, éltem elétek. Te nyi-

tott voltál erre az irgalomra, ezért tudod átvenni látásomat. Amikor azt 

mondtam, hogy tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok, ak-

kor ezzel azt is mondtam, hogy helyesen igazán csak a szívével tud látni az, 

aki meg akarja találni a boldogságát. 

 A szívvel látás nem valami érzelmi túltengés eredménye, bár kétségte-

len, hogy az érzelmet nem zárja ki. A szívvel látás elsősorban Engem látás! 

Igen. Elsősorban azt látja az, aki szívével lát, hogy Isten mennyire szereti te-

remtményeit. Azt látja, hogy ő mennyire gazdag, hogy mennyire jó neki látni 

Engem! Így aztán könnyen meglátja azt is, hogy rászoruló módon minden 

szellemi teremtményemben jelen vagyok a Földön! Az, aki ezt észreveszi, 

nem a sajnálat miatt segít Nekem, hanem azért, mert így kitüntetettnek érzi 

magát! 

 Drága Gyermekem! A földi élet általában tele van azzal, hogy mennyi 

a rossz körülöttetek. Aki a szívével lát, az látja azt is, hogy az istenszerető-

nek minden a javára válik, mert az Isten a szeretet körén belül valóban min-

denható! 

 Hálaimáid nagyon csiszolják örök életed koronáját! Nagyon örülök ne-

ked! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4436.  

Kérdező: MÁSOK SOKAT ÁRTANAK NEKEM! 

 1. Sok értékes ismeretet kivettek a fejemből. 

 2. Lehetek-e a Szentlélek elleni bűnben? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Tudnod kell, hogy minden embernek az a feladata, hogy képességeit, 

adottságait és kívánságait összhangba hozza. 

 Ha te úgy gondolod, hogy kivettek valamit a fejedből, ez téged ne bánt-

son, mert csak azzal kell mindenkinek elszámolnia, amije van. Az tehát egy-
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általán nem baj, ha valakinek rövidül, kevesbedik a képessége. Bizonyos ér-

telemben még jó is! Igen, mert a kis, kevés képességet általában könnyebb 

kezelni, mint a sokat. Igen, mert ezáltal kevesbül a lehetőség is, és le lehet 

csökkenteni a feltörekvő kívánságaidat is. Így könnyebben tudsz eljutni ah-

hoz a harmóniához, amely szívbékét tud létrehozni benned! 

 Hidd el, hogy a legtöbb embert éppen az teszi boldogtalanná, hogy vá-

gyai, kívánságai nincsenek szinkronban képességeivel és lehetőségeivel. 

 Ne komplikáljátok a dolgokat! A boldog élet nagyon egyszerű! 

 2. Mivel a Szentlélek elleni bűn egy olyan tudatos megátalkodottság a 

rosszban, amelytől nem akar szabadulni az illető, ezért nálad erről szó sem 

lehet! Bizony meg kell tanulnod elfogadnod önmagadat olyannak, amilyen 

vagy, mert Én, a te Jézusod így szeretlek téged! Majd az örökkévalóságban 

látni fogod, hogy testi-lelki szenvedéseid mennyi áldásnak voltak forrásai az 

egész világra! 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

4437. 

Kérdező: FÖLBOMLOTT HÁZASSÁGOM HELYRE ÁLLHAT MÉG? 

 1. Jól tettem, hogy kiléptem a házasságomból? 

 2. Helyrehozható még házasságom? 

 3. Nagyon egyedül érzem magam! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A kapcsolatok lelke a Szentlélek. Ha valakit elhagytak, akkor a 

Szentlélek az elhagyottal marad mindaddig, amíg az elhagyott az Istennek 

hátat nem fordít. 

 Gyakran egy kívülálló nem tudja megmondani, hogy a két fél közül 

melyik az elhagyott. De Istenen kívül maguk az érintettek tudják, hogy lélek-

ben melyik hagyta ott a másikat. Nagyon meg kell győződnie annak, akit el-

hagytak arról, hogy ő az elhagyott, ha szívében meg akarja találni a Szentlé-

lek békéjét! E kijelentés, „a házasságból kilépni”, nem szerencsés kifejezés. 

 2. Mivel két ember boldogsága a különbözőségek dinamikus harmóniá-

ja, ezért természetszerűen ez mindkét féltől függ. Ha mindketten rendezik 

kapcsolatukat Istennel, csak akkor rendeződhet egy zátonyra futott házasság. 

Ha csak az egyik, akár az elhagyott, akár az, aki a másikat elhagyta, akkor 

feltétlenül megtalálja azt a szívbékét, amely nélkül emberi életet élni nem le-

het. 

 Én, Jézus, jóslásokba nem bocsátkozhatok olyankor, amikor két fél 

szabad döntésén áll két ember jövője. Csak azt tudom megmondani, hogy 
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külön-külön mindegyiknek mi a teendője ahhoz, hogy a földi életben elérhe-

tő boldogságot, tehát a benső békét birtokolni tudja. 

 3. Mind az egyedüllétnek, mind a párkapcsolatnak megvannak az elő-

nyei és hátrányai egyaránt. Azok, akik önmagukon kívülről, tehát másoktól 

várják életük beteljesülését, sem a magányban, sem a társkapcsolatban nem 

fogják megtalálni a hazataláltság örömét. 

 A földi élet rövid villanása mindenkinek felkínálja a lehetőséget arra, 

hogy önmagában Istenére találva értelmes, tartalmas életet éljen. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4438. 

Kérdező: MIT TEHETEK MÁSOKÉRT? 

 1. Hogyan szabadulhatunk meg ellenségeinktől? 

 2. Mit kell tennem gyermekem boldogságáért? 

 3. Kitől kapom a benső utasításokat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ameddig Hozzám, a te Jézusodhoz tartozol, addig nem szabadul-

hatsz meg ellenségeidtől! (Jn 15;18-19). Bizony ára van a földi életben an-

nak, ha valaki Hozzám hű akar maradni. De ne feledd: Aki állhatatos marad, 

az üdvözül! (Mt 10;22) 

 2. Neked a saját boldogságodért kell megtenned mindent, ami a szíved 

békéjét elősegíti. A te szíved békéje sem függhet mások viselkedésétől! Ha 

ezt nem látod be, akkor félreismersz Engem! Mindenkinek saját benső béké-

je érdekében kell megtennie mindent! Ez nem önzés, hanem egészséges ön-

szeretet. Ez pedig csúcsérték! (Mt 22;39) 

 Olyan nincs, hogy valakinek a boldogsága másoktól függne! Ha ez le-

hetséges volna, akkor a jó Isten nem volna jó Isten, mert minden ember leg-

hőbb vágyát - a boldogságot - olyasmitől tenné függővé, amiről az illető nem 

tehet. Ez képtelenség! 

 Mások megtéréséért nem azért kell imádkoznod, hogy ő megtérjen, ha-

nem azért, hogy te ne légy akadálya az illető megtérésének. Ha az a másik jó 

szándékú, akkor a te szeretetteljes példád képes lesz láttatni vele azt, hogy a 

Velem való kapcsolat valóban boldogító kapcsolat! De bármennyit imádko-

zol érte, ha rajtad nem látja azt, hogy te Velem valóban boldog vagy, akkor 

imáid nem valódiak. Nem, mert nem te akarsz Hozzám igazodni imáid által, 

hanem Engem akarsz a te akaratodhoz igazítani, Engem akarsz jobb belátásra 

bírni! Ez nem fog menni! 
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 3. Van őrangyalod. Vannak szentek, akik sugallataikkal próbálnak se-

gíteni benneteket. Mindezek a jó lelkek Engem, Jézust, használnak fel forrá-

sul. Elég, ha Nekem, a te Jézusodnak köszönöd meg az ő munkájukat. Ők 

mást nem kívánnak tőled! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4439.  

Kérdező: EGY LÁTOMÁS MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

 Egy látomásról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Látomásod azt akarta érzékeltetni veled, hogy van egy olyan hatalmas 

világ, ahol figyelnek rátok, és tudnak rólatok.  

Látomásod nem félelmet akart kelteni benned, hanem a hitedet akarja 

mélyíteni. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül a 

mellett a világ mellett, amely a te igazi otthonod. Hinned kell abban, hogy a 

földi élet mulandó világa sem neked, sem másnak nem tudja megadni azt a 

szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett benneteket a Teremtő! Hinned kell 

abban, hogy Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy féljetek a haláltól, 

hanem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre tör-

ténő találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küld-

tem el nektek, hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatal-

mas világom a te, a ti igazi otthonotok! 

 Látomásod tehát erőforrás kell hogy legyen számodra, amelyből min-

dig erőt tudsz meríteni ahhoz, hogy a mulandóság ne keserítse el szívedet. 

Kell, hogy olyan reményből tudj élni, amely mindenkor örömforrás is ben-

ned! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4440. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Ha szellemi lények vagyunk, miért szükséges a test feltámadása? 

 2. A körülmények, mint tükrök, nem torzíthatnak? 

 3. Templommal kapcsolatos két álmom volt.  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden szellemi lénynek három irányú kapcsolata van. Az egyik az 

Istenben élés. Ehhez nincs szükség a test feltámadására. A másik a többi 

szellemi lénnyel való kapcsolat. E kapcsolatban szükséges a test feltámadása. 

De ez a feltámadt test nem olyan, mint a földi test. 
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 Én, Jézus, földi testben támadtam fel, de mennybemenetelemkor e test 

átváltozott olyan szellemi testté, mint amilyen szellemi testben vagyok jelen 

az Oltáriszentségben. A szellemvilágban e szellemi testem megkülönböztet 

Engem, mint ahogy a ti szellemi testetek is megkülönböztet benneteket min-

den más szellemi lénytől. 

 A harmadik irányú kapcsolat minden szellemi lénynél az önmagához 

való viszonyulás. Ehhez sem volna szükség semmiféle testi feltámadásra.  

 Marad tehát a második, az egymástól történő megkülönböztetés fontos-

sága. Ismétlem: ehhez kell ugyan a test feltámadása, de ez egészen más test, 

mint a jelen mulandó testetek! 

 2. A körülmények, mint tükrök, a helyes önszeretet körén  belül soha 

nem torzíthatnak! Azért nem, mert az Isten a szeretet körén belül a körülmé-

nyeiteknek is az Istene! 

 3. Templomi álmaiddal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy megíz-

leltél valamit abból az emelkedett lelkületből, amelyre szükséged van. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4441. 

Kérdező: SZERETNÉM, HA VÁGYAIMAT TELJESÍTENÉD. URAM! 

 1. Sok-sok áldást kérek a magam számára! 

 2. Hű akarok maradni Hozzád! 

 3. Segítséged nélkül semmi vagyok! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, soha nem végzek félmunkát! Mindenkor megadom azt az 

áldást számodra, amelyre szükséged van! Neked is meg kell tanulnod vágya-

idat, lehetőségeidet és képességeidet szinkronba hozni. Mindaddig, amíg vá-

gyaid meghaladják az Én elképzeléseimet rólad, te a békédet meg nem talál-

hatod!  Csak akkor tudok valamit kezdeni veled, ha napi teendőidet a józan 

ész határán belül igyekszel felmérni és megvalósítani. Ezt helyetted megtenni 

nem tudom! Nincs „varázsszerű” megoldás! 

 2. Csak akkor maradsz hű Hozzám, ha nem méretezed túl - vágyaid 

szerint - életedet. Benned a komplikáltság egyben szétesettség is! Leveledben 

az aláhúzások, áthúzások és különböző színezések mind azt mutatják, hogy 

nem te akarsz igazodni, hanem te akarsz másokat, így Engem is igazítani. Ez 

biztosan nem fog menni! 

 Olvasd gyakran az evangéliumokat, és a józan ész határán belül alkal-

mazd az ott megfogalmazottakat önmagadra! Vedd komolyan a reggeli imái-
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dat, amelyekben segítségemmel átláthatod napi teendőidet, és e meglátottakat 

igyekezz szerényen valóra váltani! Ez a feladatod! Ez, és nem az álmodozás! 

 3. Valóban semmi vagy Nélkülem! De ez semmiképpen sem jelenti 

azt, hogy Nekem hozzád kell igazodnom, hanem azt, hogy neked kell Hoz-

zám igazodnod akkor is, ha ez nem jelent semmiféle különlegességet! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4442. 

Kérdező: TÖRVÉNYESEN EL AKAROK VÁLNI FÉRJEMTŐL! 

 1. Férjem valóban elhagyott? 

 2. Fizikális bántalmazásokat szenvedtem férjemtől. 

 3. Az, ami nekem rossz, azzal ő meg van elégedve. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Leveled alapján egyértelmű, hogy férjed nemcsak elhagyott, de nem 

is fogadott el téged soha olyan partnernek, aki Hozzám, Jézushoz, segíthetné 

őt. Azzal, hogy te ezt nemcsak tudomásul vetted, hanem a válás beadásával 

dokumentálhatóvá is tetted, ez az ő számára is egyértelművé kell hogy vál-

jék. 

 2. Senki nem köteles fizikai bántalmazásokat elviselni szó nélkül sen-

kitől! Bárányok vagytok, de nem vagytok birkák!  Isten nem arra teremtett 

benneteket, hogy vég nélkül bántsanak benneteket, hanem arra, hogy min-

denkit szeressetek, vagyis mindenkinek tegyétek azt a jót, amit Isten akar 

tenni általatok neki. A te elválásod döntése arra irányul, hogy társad felismer-

je, nem társad! Te tudatosan nem lehetsz rabszolgája annak, aki még Fölöt-

tem is uralkodni akar. Csak annak lehetsz rabszolgája, aki nem rabszolgája a 

Sátánnak! 

 3. Jogi úton, de erőt nem alkalmazva, jogod van tanúságot tenni arról, 

hogy te szabad vagy, vagyis Istennek vagy szabad gyermeke! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4443. 

Kérdező: LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK! 

 Állandó félelem, szorongás gyötör. Meddig tart még ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te mindent tudsz, amit tudnod kell! Mindent megteszel, amit meg kell 

tenned! A te életedben most érkezett el a VÁRAKOZÁS ideje, vagyis a 

HITBŐL ÉLÉS ideje! 
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 Azt elhinni, hogy szeret téged az Isten, szinte semmit nem jelent addig, 

amíg e szeretetet tapasztalatilag is tudomásul veheted. De enyéim számára 

eljön annak az ideje, hogy az, amit tapasztal, pontosan ellenkezője annak, 

amit hinnie kell! Te most ebben a lelki fejlődési állapotban vagy!  

Igaz vagy nem igaz, hogy hiszel Bennem?! Ha akkor is szeretsz, vagyis 

teszed és éled azt, amit Én, Jézus, kívánok tőled - amikor abból semmit sem 

érzel; azt, hogy Én kimondhatatlanul szeretlek téged -, akkor valóban IGAZ 

a te hűséged Irántam! Bizony a vizsgán mindenkinek át kell mennie, ha „to-

vább” akar lépni a lelki fejlődés útján! 

 Ha valóban szeretsz Engem, akkor el kell fogadnod önmagadat olyan-

nak, amilyen vagy! Igen, mert Én, Jézus, is ilyennek fogadlak el téged! Meg 

kell tanulnod félelmeiddel, szorongásaiddal együtt élni! Ez a HITBŐL való 

élet! Rám kell bíznod, hogy mit, mikor és hogyan érzel! (Erre tanítom médi-

umomat is évek óta!) Ne lepődj meg, hogy  minden mondatomat felkiáltójel-

lel fejezetem be! 

 A misztikában járatosak „lelki szárazságnak” hívják a te lelki állapoto-

dat. De bármiképpen is hívják, mindenképpen igaz az, hogy Én, Jézus, mér-

hetetlenül szeretlek téged! Ha ránézel a keresztre, és elgondolkodsz kettőnk 

kapcsolatán, el kell hogy fogadd az irántad való szeretetemet! Én mindenkor 

elfogadlak téged! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL! 

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

4444. 

Kérdező: MILYEN IS VAGYOK VALÓJÁBAN? 

 1. Apám megtalálta-e lelke nyugalmát? 

 2. Valóban olyan vagyok, mint a „tükörben”, férjem kijelentéseiben 

látom magamat? 

3. Mindenért bocsánatot kérek Jézustól! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Apád nem találta meg lelke nyugalmát. Neki még vállalnia kellett 

bizonyos élethelyzeteket, s ezekben meg kell tanulnia helyesen dönteni, hogy 

lelke nyugalmát megtalálja! 

 2. Te valóban olyan vagy, mint férjed döntései ellenére látod magadat! 

Nem a „tükör” e téren a döntő, hanem a te látásod önmagadról. Az igaz, 

hogy a „tükör” szempontjait is igénybe kell venned, hogy a helyes, tehát az 

Én, a te Jézusod szempontjából mondj ítéletet magad fölött! 

 3. Én, Jézus, a megbocsátás istene vagyok! Ha kimondhattam azt, hogy 

nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer kell nektek megbocsátanotok egy-
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másnak (Mt 18;22), mennyivel inkább természetes az, hogy Én, Jézus, is a 

megbocsátás bizonyosságát hoztam el közétek, hozzátok! Alig vártam, hogy 

megbocsáthassak neked! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4445. 

Kérdező: MÁRIA JELENÉSEIRŐL 

 1. Mária soha nem jelent meg másnak, csak katolikusoknak? 

 2. Mi a teendőm a tisztánlátás terén? 

 1. Byron, Annie okleveles texasi ápolónő férje szintén nem volt katoli-

kus. Neki Mária, Anyám, kijelentette: Én sem vagyok katolikus! Tehát Má-

ria, Anyám, zsidó volt, és soha nem keresztelkedett meg semmiféle vallásra! 

A közismert olasz Brúnó testvér ateista volt, amikor megjelent neki Mária, 

Anyám, a Trefontánei barlangnál.  

Nagyon sok helyen jelent meg Mária, ahol nem katolikusok, hanem 

paroszlávok, mohamedánok láthatták Őt. 

 2. Tudnod kell, hogy bizonyos nyitottság  feltétlenül elősegíti annak 

lehetőségét, hogy Anyám megjelenhessen! A zártság a jobb irányában soha 

nem az Isten világa! Azt is tudnod kell, hogy nem Anyám megjelenése a leg-

fontosabb, hanem az az alapalázat, amelynek lényege éppen az, hogy úgy 

tesz valaki tanúságot a meglátott jó mellett, hogy nyitott marad a jobb irá-

nyában! De ez a jobb csak Én, Jézus, lehetek, akit megismerhettek az evan-

géliumaim alapján! Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem 

fognak felismerni Engem! Egyszerűen azért, mert nem vagytok bábuk, akik-

nek szó szerint sugallhatnám tanításomat! 

 Mindaddig, amíg nem fogadjátok el, hogy a Biblia minden szavát az 

evangéliumaimhoz kell igazítanotok, Engem meg nem ismerhettek! Mindad-

dig, amíg arra törekszetek, hogy a Biblia szavaihoz igazítsátok szavaimat, és 

nem arra, hogy szavaimhoz igazítsátok a Biblia szavait, Engem, Jézust, a lé-

nyeget tekintve meg nem ismerhettek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4446.  

Kérdező. MIT TEGYEK? 

Kedves Asszonyom! 

 Köszönöm levelét, bizalmát! Gondolatait a bennem megszólaló HANG 

elé vittem, s most próbálom tolmácsolni azt, amit Ő mondott nekem ezzel 

kapcsolatban. 
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HANG: "Általában minden ember két terheltséggel jön a földi világra. Az 

önzés és a felelősség áthárítás terhével. Ezek azok, amelyeket génjeitekben 

magatokban hoztok. Mindkettő súlyos megterheltség!  

Az a korkülönbség, amely benneteket, szülőket gyermeketekkel kap-

csolatban jellemez, azt mutatja, hogy a környezet ellenzése nagyon is jogos 

volt! Ti ennek ellenére vállaltátok azt, amit vállaltatok. Ennek következmé-

nyét nem írom le, mert úgyis tudjátok. De leírom a megoldást. 

 Mindkettőtöknek vállalnotok kell döntéseitek következményét! Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy neked vállalnod kell gyermeked felnevelését az 

Én, a te Jézusod szándéka szerint. A gyermek apjának pedig vállalnia kell 

döntésének következményét. Tehát akár jogi úton is vállalnia kell azt a 

„gyermektartási” kötelezettséget, amelyet a jog ír elő! E téren ne legyenek 

aggályaid! Ne engedd, hogy bárki is befolyásoljon e téren! 

 Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG  LELKÉVEL!"   

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

4447. 

Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLATRA VÁGYOM ISTENNEL! 

 1. Olyan imát kérek testi bajaimra, amely lelkemet is táplálja. 

 2. Visszatérő álmom: Külföldről mindig hazavágytam, de nem vettem 

     ajándékokat. 

3. Lélekkeresztelt vagyok-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Bizonyos értelemben olyan ima nincs, amilyen imát te kérsz. Bizo-

nyos értelemben pedig minden ima olyan ima, amilyen imát te kérsz. 

 Nincs varázserejű ima, amelyet csak el kell mondania valakinek, csak 

rá kell olvasnia valakire, és az máris hat.  

Az Isten világa nem automatizált világ. Az Isten világa a SZERETET 

világa, és ezért minden szeretetből mondott imádság a testre és a lélekre egy-

aránt hat!  

 2. Az a honvágy, amely benned él Hazáddal kapcsolatban, nem kelti fel 

benned azt az érzést, hogy adósa lennél e Hazának. Álmod magyarázata eny-

nyire egyszerű! 

 3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyet akár éber állapot-

ban, akár álomban, akár a klinikai halál állapotában él át valaki, mindenkép-

pen felismerhető az illető részéről. Ennek az élménynek kisugárzása alól még 

az illető környezete sem tudja kivonni magát! Ez nem azonos azzal a vágy-

keresztség beteljesülésével, amelyet újjászületésnek lehet nevezni, és amely 

feltétlenül szükséges az üdvösségre. 
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 A Lélekkeresztségben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat 

megtisztít, fölerősít mások javára, vagyis a szolgáló szeretet irányában ír elő, 

határoz meg bizonyos szerepkört. Az ilyen Isten által megtisztított és fölerő-

sített emberi tulajdonságokat lehet karizmáknak nevezni. 

 Én, Jézus, mindenkit szeretnék ilyen Lélekkeresztségben részesíteni! 

Ennek feltétele a ti részetekről az, hogy hinnetek kell az ilyen élmény lehető-

ségében, és vágynotok, imádkoznotok kell érte! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4448. 

Kérdező: HOVÁ TARTOZZAM? 

Felekezeti problémáim vannak. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy egy felekezettel több legyen 

a Földön, hanem azért, hogy elmondjam és elétek éljem azt az UTAT, 

amelynek vállalása azt eredményezi bennetek, hogy újjászülettek a Szentlé-

lek által. A Mennyek Országába csak az juthat be, aki átélte az újjászületés 

valóságát (Jn 3;3)! 

 Ha elhatározod, hogy soha nem ártasz senkinek, hogy mindig megbo-

csátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre lehetőséged van, akkor rálép-

tél arra az ÚTRA, amellyel azonosítottam Magamat, függetlenül attól, hogy 

milyen felekezethez tartozol. Ha ezt nem vállalod, akkor szintén függetlenül 

attól, hogy melyik felekezethez tartozol, nem tudok veled mit kezdeni. 

 Csak abban tudok élni, aki úgy áll ki az általa meglátott jó mellett, 

hogy mindenkor nyitott marad a JOBB irányában. Vagyis, ha magatartásá-

nak, lelki fejlődésének, szeretete növekedésének forrása mindenkor Én, Jé-

zus, maradok. Engem mindenki hitelesen megismerhet az evangéliumaim ta-

nulmányozása által. Bármely felekezethez tartozol, ha Engem, mint UTAT, 

komolyan veszel, nem fogsz babérokat aratni egyetlen felekezetben sem (Jn 

15;20)! 

 Ne felekezetet keress hát, hanem keress olyan embereket, akikkel  ösz-

sze tudsz jönni az Én nevemben, és akikkel rendszeresen tudtok Velem fog-

lalkozni. Ha csak egy ilyen embert is találsz, már ott vagyok köztetek (Mt 

18;20)!  

Egy felekezet soha nem lehet cél, csupán eszköz! A CÉL mindenkor a 

Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatod kell hogy legyen! Ezt minden-

kor minden felekezetben akadályozni fogják azok, akiknek nem Én, hanem a 

felekezet a céljuk! Az ökumené, az egy akol és egy pásztor megvalósulása 
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lényegében nem felekezeti kérdés, hanem a Velem, Jézussal, történő élő kap-

csolat kérdése! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4449. 

Kérdező: BIZONYTALANNÁ VÁLTAM! 

 1. Nagyon csalódtam valakiben. Mit tegyek? 

 2. Munkahelyemen sokat beszélnek rólam. Mit tegyek? 

 3. Helyes úton járok? Min változtassak? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 1. Az okosság és az óvatosság mindig és mindenkivel kapcsolatban kö-

telez! Csak olyan mértékben szabad megbíznod az emberekben, amilyen 

mértékben ők gyakorlatban igazolták, hogy méltók erre! De még ilyenkor is 

kötelez az okosság és az óvatosság!  

Én, Jézus, is csak azért kérhetek feltétlen bizalmat tőletek, mert tanítá-

sommal és életemmel igazoltam azt, hogy Bennem nem lehet csalódni! Hidd 

el, hogy az emberekbe vetett bizalom mindig bizonytalan lábakon áll! Bizo-

nyos értelemben ez így van még a házastársak között is! 

 2. A munkahely mindenkor olyan terület, amely tele van kísértésekkel! 

Nemcsak te vagy az, aki az ilyen helyen beszéd tárgyát képezi. Mihelyt vala-

ki „kilóg a sorból”, máris főleg „negatív” központba kerül! Ez a földi élet 

megfertőzött légkörének szinte természetes velejárója! 

 3. Mindaddig helyes úton jársz, amíg Én, a te Jézusod vagyok számod-

ra a mérce! Ha ezt a mércét nem tudod elérni, az nem nagy baj! A fontos az, 

hogy ne tagadd le, hogy Én vagyok a mérce! Bár fontos, hogy milyen vagy, 

de a legfontosabb az, hogy az Enyém, Jézusé vagy! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

 4450. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

 Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Tudattalan világod érzékeltette veled azt, hogy földi életed JÓ megol-

dását csak az örökkévalóság tükrében láthatod helyesen! Ami ettől eltérít, az 

mindenkor önámítás részedről! 

 Neked újra és újra vissza kell térned ehhez a mércéhez! Benső békéd 

biztosítását csak így érheted el! 

 Megáldalak az ÖRÖK ÉLET EGYÉRTELMŰVÉ  TÉTELÉVEL!" 
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********************************************************** 

4451. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAMMAL KAPCSOLATBAN 

 1. Nagyon zárkózott vagyok. Bizonyos bőrbetegségem van. 

 2. Társam többször megütöttem. Túl nagy az igazságérzetem. 

 3. Világméretű közkinccsé szeretném tenni a HANGOT! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Emberi kapcsolataid valóban súlyosan terheltek a különböző hiúsági 

komplexusok következtében. Igaz, hogy senkinek sem könnyű a vágyait, ké-

pességeit és lehetőségeit harmóniában tartani, de akkor is erre kell töreked-

ned, bármilyen nehéz is ez! Csak az erre való törekvés képesít téged arra, 

hogy annak a megfelelő szerénységnek, alázatnak birtokába kerülj, amely 

gyógyírt tud adni bőrbetegségedre és lelked nyugtalanságára egyaránt. 

 2. Az a felnőtt ember, aki egy másik felnőtt embert megüt, kilép abból 

a körből, amelyben Velem, Jézussal, kapcsolatban állhat. Az ilyen emberrel 

szemben Én, Jézus, tehetetlen vagyok, vagyis nem létezem! Nem, mert az 

ilyen ember a poklot „testesíti” meg! 

 3. Te ne a HANGOT akard világméretű közkinccsé tenni, hanem saját 

életteredet, otthonodat akard egyre elviselhetőbbé tenni! Ha társad hazudik, 

annak nemcsak ő, hanem te is az oka vagy. Az emberek általában ott nyúlnak 

a hazugság eszközéhez, ahol tudják, hogy az igazmondásnak rossz követ-

kezményei lehetnek rájuk nézve. A helyes szeretet olyan légkörben tud érvé-

nyesülni, ahol nem az igazság rendje, hanem az irgalom rendje biztosítja a 

lélek fejlődését! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!" 

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

4452. 

Kérdező: NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLEK 

 1. Szörnyű körülmények között élek! 

 2. Mi van meghalt szüleimmel? 

 3. Voltak boldogító látomásaim. Vágyom ilyenek után! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Abban a világban, amelyben élsz, megrögzült az a szemlélet, hogy 

boldogságotok, benső békétek a körülményeitektől függ. Ennek a téveszmé-

nek forrása, terjesztője, tehát atyja az az ősi megtévesztő, akit ti Sátánnak 

neveztek. A valóság az, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is élhet 

valaki benső békében, és a legcsillogóbb körülmények között is lehet valaki-
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nek pokol az élete. Sőt, az úgynevezett „megfelelő” körülmények jobban elő 

tudják segíteni a bódulatot, mint a boldogságot!  

Én, a te Jézusod, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, s e kettő 

között nem volt hely, ahol nyugodt körülmények között álomra hajthattam 

volna fejemet (Mt 8;20), mindenkor boldog, szívbékében élő ember voltam! 

Ezért mondhattam már nyilvános működésem beköszöntőjében, hogy bol-

dogságotok kizárólag attól függ, vállaljátok-e, hogy átalakítjátok gondolko-

dásotokat vagy sem (Mk 1;15)?! 

 Az idők végezetéig úgy lesz, hogy csak a gondolkodásukat 

SZERINTEM átalakítani vállalók találják meg azt a boldogságot, amelyet a 

világ nem adhat, de el sem vehet senkitől.  

Azok, akik körülményeik megváltoztatásától, tehát másoktól várják 

boldogságuk megtalálását, nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy az az Is-

ten, aki mindenkit boldogságra teremtett, senkinek nem teszi ezt lehetővé, és 

ezt senki más nem tudja más számára lehetővé tenni, bármennyire is akarná 

ezt bárki is. Ez a nézet, enyhén szólva, káromkodás! 

2. Elhalt szüleid látásuknak megfelelően dönthettek jövő sorsuk felől. 

Ez így van mindenkivel! Ha valóban hiszed, hogy van örök élet, akkor neked 

sem lehet főbb feladatod, mint az, hogy a halálod órájára készítsd elő maga-

dat. Neked is arra kell törekedned, hogy a halálod órája legyen számodra a 

legboldogabb órád! 

3. Isten mindig gondoskodik arról, hogy gyermekei erejükön felüli ne-

hézségekbe ne jussanak. Mindenkor úgy van, hogy vagy növeli erőtöket, 

vagy csökkenti terheteket. De ezt is csak akkor tudjátok érzékelni, ha vállal-

játok az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást! Boldogságod kulcsa tehát 

ez: El kell hinned, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik! A hitből 

élés tehát feltétlen feltétele annak a boldogságnak, amelynek másik neve a 

minden jó szándékú ember által elérhető szívbéke! 

Azok a látomások, amelyekben részesültél, azért történtek, hogy az Is-

tenbe, az örök életbe vetett hitedet erősítsék benned. Boldogok, akik nem 

látnak, és mégis hisznek (Jn 20;29)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4453. 

Kérdező: PROBLEMATIKUS EGYHÁZAMBAN  A SZOLGÁLATOM 

 1. Jól tettem, hogy elhagytam az egyházi szolgálatot? 

 2. Álmom szerint bezárt helyen voltam egy szenvedő táborban. 

 3. Sükösdön csak azt és arról lehet beszélni, amit megengednek. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Bizonyos értelemben könnyebb megőrizni az Általam elvárt hitet vi-

lági pályán, mint egyháziak között. Lelked fejlődése szempontjából teljesen 

mindegy, hogy hol dolgozol. Ha meggyőződéssel képviseled azt, hogy soha 

nem szabad ártani senkinek, hogy mindig meg kell tudni bocsátani minden-

kinek, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőséged van, akkor feltétlenül 

növekedni fog benned a szeretet a leglehetetlenebb körülmények között is. 

Ha nem erre törekszel, akkor csak visszafejlődést tapasztalhatsz erkölcsi té-

ren magadban, bármilyenek is a körülményeid! 

 2. Álmod valóban jelen lelki állapotodnak volt a szimbóluma. 

 3. Nincs sehol olyan tömegeket is mozgató, külsőleg megnyilvánuló is-

teni kegyelem, ahol ne jelennének meg különböző negatív hatások is.  

Az, aki Sükösdön az Én, a te Jézusod szenvedését van hivatva megje-

leníteni, nem kapott küldetést tanításra. Ha mégis ezt teszi, az csak annyiban 

mondható Tőlem jövőnek, amennyiben nem tér el egyházatok lényeges taní-

tásától. Egyházatok lényeges tanítását Én, Jézus, így fogalmaztam meg: „Új 

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

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

Bárhol és bárkinél korlátozza is valaki tanításom lényegét, bárhol és 

bárki is szűkíteni akarja tanításom módját, ezt csak Ellenemre teheti! Termé-

szetesen rendnek lenni kell! De az a cenzúra, amely nem a Rend Lelkének 

szellemében történik, idegen Tőlem! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4454.  

Kérdező: NEM VONZÓDOM EGY EGYHÁZHOZ SEM! 

 1. Nem vagyok megkeresztelve, és csoporthoz sem tartozom. 

 2. Nem tartom fontosnak a gyermekkeresztelést. 

 3. Nem vonzódom egy egyházhoz sem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Felnőtt ember valóban csak akkor keresztelkedjen meg, ha ennek ér-

telmét látja. Azt viszont be kell látnod, hogy neked is szükséged van olyan 

társakra, akikkel rendszeresen össze tudsz jönni az Én, a te Jézusod nevében. 

Ha erre nincs igényed, akkor te nem is szerethetsz Engem igazán!  

Számotokra, lelketek fejlődése érdekében szükségetek van arra a meg-

jelenési formámra, amelyet így fogalmaztam meg: „Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18;20)”. 
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Kell, hogy ilyen formában legyen tükör előtted, és kell, hogy te is tükör 

légy mások számára! Senki sem magányos sziget! Minden mindennel össze-

függ! 

2. A gyermekkeresztelés valójában megelőlegezése egy élet-

odaadottságnak. Ennek értelme csak akkor van, ha legalább az egyik szülő 

nemcsak hiszi, de élni is akarja azt az UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítot-

tam Magamat (Jn 14;6). Ennek az ÚTNAK a tartalmát pedig így fogalmaz-

tam meg: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szeret-

telek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)”. 

 3. Hozzám kell vonzódnod, és nem egyházakhoz. Ha valóban Hozzám, 

Jézushoz, vonzódsz, akkor nem élhetsz küldetéstudat nélkül! Ne arra tedd a 

hangsúlyt, hogy neked mit tud nyújtani egy egyház, bár ez is fontos, hanem 

arra, hogy te mit akarsz és tudsz nyújtani másoknak ahhoz, hogy hűségesek 

legyenek Hozzám! A Hozzám tartozás nem hordozhat negatív tartalmat! 

Egyetlen egyházhoz sem tartozni, ez negatív tartalom. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4455. 

Kérdező: MELLŐZÖTT VAGYOK! 

 1. A múltban és a jelenben is mellőzött vagyok. 

 2. Egyházam vezetői is igyekeznek félreállítani. 

 3. A Fokoláré mozgalomról és a Lélekkeresztségről kérdezem a 

HANGOT. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)”. 

E kijelentésem minden korra érvényes! Igaz, hogy lesznek minden korban jó 

szándékú emberek is különböző hatalmi pozíciókban, de általában soha nem 

ez lesz a jellemző! A jellemző általában mindenkor az lesz, hogy az emberek 

önző céljaik érdekében fogják megválogatni maguknak azokat az eszközö-

ket, amely pillanatnyi érdekeiket, evilági előbbre jutásukat segítheti elő. 

 2. A speciális hitet képviselő egyházakban (minden egyház speciális 

hitet képvisel!) ugyanaz a helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között 

esetleg az a különbség, hogy az egyházakban ezt az Én, a te Jézusod nevével 

próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te Jézusod nevében tesznek Elle-

nemre! 

 Ne csodálkozz ezen! Igaz, hogy Engem Pilátus ítélt halálra, de ő csu-

pán végrehajtója volt vallásom vezetői szándékának. Ez így lesz mindaddig, 

amíg ígéretem szerint el nem jövök (Mt 26;64)! 
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 A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliuma-

im alapján, és találd meg azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, 

hogy milyen felekezethez tartoznak - azon az univerzális hitelen állva igyek-

szenek Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, amely univerzális hitnek a 

lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is kíván-

tok! Csak akkor fogadsz el Engem, mint UTAT, ha ezt teszed!  

Ne akarj másokat megjavítani! Elég, ha vállalod azt, hogy TÜKÖR 

légy mások számára. Bizony mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek 

TÜKÖRBE nézni! Az ilyenek vagy bemocskolni vagy összetörni igyeksze-

nek a TÜKRÖT! Ez a földi életnek mindenkor jellemző velejárója lesz! 

 3. A Fokoláré mozgalom tartalmát most nem fejtem itt ki neked. Bárki 

szívesen tájékoztat téged, ha ezzel kapcsolatban egy illetékest megkérdezel. 

Annyit mondhatok, hogy e mozgalomban is csak azok tudnak hitelesen kép-

viselni Engem, akik az univerzális hit alapján állnak! 

 A Lélekkeresztséggel kapcsolatban nem egészen úgy van, ahogy gon-

dolod. Ebben az istenélményben olyan karizmákat ad Lelkem annak, aki eb-

ben részesül, amely karizmák feltétlenül építik az Én Titokzatos Testemet! 

Csak olyanok részesülhetnek ebben az istenélményben, akik az alapalázat 

birtokában vannak. Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az 

általa meglátott JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amely a 

józan ész határán belül Velem, Jézussal, alátámasztható. A kegyelem e téren 

is csak abban az irányban tud hatni, amelyben az értelme nyitott valakinek! 

Tehát vágyni kell utána annak, aki tudja, hogy mennyire fontos a Velem való 

foglalkozás, együttélés! 

    Megáldalak az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!"  

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

4456. 

Kérdező: MAGAMMAL ÉS CSALÁDOMMAL PROBLÉMÁIM VANNAK! 

 1. Hitem mikor válik tudássá? 

 2. Mit kell tennem lelki békém érdekében? 

 3. Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendőm? 

Kedves Barátom! 

 Többszöri nekirugaszkodás után talán sikerült megfejtenem írásodat. 

Azok a betűk, amelyekkel leveledet írtad, sem magyar, sem görög, sem hé-

ber, sem germán betűk. Ha a jövőben írsz, kérlek írj magyar betűkkel! Má-

sokra való tekintettel sem vállalkozhatom arra, hogy ennyi időt fordítsak egy 

levél kisilabizálására. Lehet, hogy az általam megfogalmazott három kérdést 



 65 

sem jól böngésztem ki leveledből. Ezért a jézusi válasszal együtt visszakül-

döm leveledet is, hogy kontrollálni tudd. (Feri bácsi) 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A hit akkor tudás, amikor alapja olyan tekintély, akiről tudod, hogy 

nem akar téged becsapni. A hit tehát éppen olyan tudás, mint a megtapaszta-

lás és a kikövetkeztetés! Mindhárom ajtó, amely tudáshoz vezet! 

 2. Önfegyelmet helyetted nem tud senki gyakorolni. Az önfegyelem 

pedig gyakorlás kérdése! Az esti lelkiismeretvizsgálatodban kérdezd meg 

magadtól, hogy hányszor sikerült az elmúlt napon önfegyelmet gyakorolnod. 

Ismétlem: Az önfegyelem nem sültgalamb-ügy, amely csak úgy berepül va-

lakinek a szájába! Ezért mindenkinek keményen meg kell dolgozni! 

 3. Az önnevelés minden nevelés alapja! Ez az a „rezonáló doboz”, 

amely ha hiányzik, a húrok hangja csak cincogás! Ha ez megvan, akkor a 

benned élő Szentlélek biztosítani fogja számodra azt a bölcsességet, amelyre 

itt és most szükséged van ahhoz, hogy azt tedd, amit Isten szándéka szerint 

tenned kell. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4457. 

Kérdező: IRGALOMÉRT ESEDEZEM! 

 1. Kaphatok-e megbocsátást? 

 2. Megtérnek-e gyermekeim, unokáim? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Leveledben leírt sorsod elérte SZÍVEMET! Én, Jézus, az 

IRGALOM ISTENE vagyok! Az a sok szenvedés, amely jellemezte eddigi 

életedet, nem akadályozhat meg téged abban, hogy észrevedd az Én, a te Jé-

zusod kegyelmi jelenlétét is életedben! Minden, amit át kellett élned, csak 

azt mutatja, hogy Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat, sorsokat ír-

ni! 

 Belém vetett bizalmad feltétlenül olyan erőforrás számodra, amely se-

gít téged abban, hogy szíved fájdalmát az Én, a te Jézusod szívének békéje 

váltsa fel. 

 2. Egészen biztos, hogy meg fognak térni gyermekeid, unokáid egy-

aránt. Ne feledd, hogy ők elsősorban Isten gyermekei! Kétségtelen, hogy mi-

vel ez nem eléggé tudatos bennük, még sok szenvedést kell vállalniuk ahhoz, 

hogy azt a végső CÉLT, amelyet te már szíved szemével látsz, ők is felismer-

jék, és életútjukat ehhez igazítsák. 
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 Ne kérdezd, hogy mikor fog ez megtörténni! Az egyik lator, akit Ve-

lem együtt feszítettek keresztre, szinte a halála pillanatában jutott el a helyes 

felismerésre. A másik latornak még tovább kellett vállalnia makacsságának 

következményeit, de már ő is CÉLBA ért! 

 Imáidnak óriási erkölcsi értéke van! Imád mindenkor megmozgatja 

Szívemet! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4458. 

Kérdező: MI A TEENDŐM SZERETTEIMMEL KAPCSOLATBAN? 

 1. Mit kell tennem elhunyt hozzátartozóimért? 

 2. Betegségemben is hű akarok maradni Hozzád! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Sokat nem kell tenned értük! Ha naponta imádkozol értük, már meg 

is tetted azt, amit ők is és Én, a te Jézusod is elvárunk tőled! A te imáid pon-

tosan az a „gyógyszer” számukra, amely segíti őket abban, amire jelenleg 

szükségük van. 

 2. Naponta imádkozz a jó halál kegyelméért! Ha ezt teszed, akkor min-

dent megtettél annak érdekében, hogy utolsó órád a Földön a legboldogabb 

órád legyen! 

 Kétségtelen, hogy bizonyos „lelki szárazságokon” is át kell vezesselek 

téged, mert neked is meg kell tanulnod, hogy nem ajándékaim, hanem Én, 

Jézus, vagyok számodra a legfontosabb! 

   Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4459. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

 Pió atyával kapcsolatos álmomról kérdezem a HANGOT. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Álmod magyarázata a következő: 

 Azok a szentek, akik már elköltöztek a Földről, nem arra valók, hogy a 

ti feladataitokat elvégezzék, hanem arra, hogy felhívják figyelmeteket arra, 

hogy ők valóban társaitok, munkatársaitok, de nem szolgáitok! 

 Forduljatok tehát hozzájuk bátran és gyakran! De ne azért, hogy meg-

tegyenek valamit helyettetek, hanem azért, hogy segítsenek benneteket ab-

ban, ami szívetek békéjét van hivatva elősegíteni. Tehát segítsenek abban, 

amit nektek kell megtennetek. Ők PARTNEREITEK akarnak lenni! 
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 Ne ámítsátok hát magatokat! Ha a szentekhez fordultok, lehet, hogy 

gazdagodást észleltek magatok körül, amint te láttad is a körték megszaporo-

dását, de jobban figyelve, e meggazdagodás nem valóságos, ahogy a meg-

sokszorozódott körték legnagyobb része is használhatatlannak bizonyult. 

 Tiszteljétek a szenteket! Vegyetek PÉLDÁT  róluk! Kérjétek segítsé-

güket! De ne azt, hogy megtegyék azt, amit nektek kell megtennetek! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT HELYES ÁTÉLÉSÉRE!" 

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

4460. 

Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK! 

 1. Elhalt kisfiam és édesanyám bocsánatát kérem! 

 2. Elhalt férjemtől is bocsánatot kérek. Bánt a lelkiismeret! 

 3. Körünkben megloptak valakit. Jelentsük a rendőrségen? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Isten világa az IRGALOM világa! Akiktől te bocsánatot kérsz, azok 

a saját érdekükben is már régen megbocsátottak neked! 

 2. Bocsánatkéréseddel kapcsolatban két szempontra hívom fel a fi-

gyelmedet. Először is hinned kell abban, hogy az istenszeretőnek minden a 

javára válik. Tehát, te bármit tettél férjeddel kapcsolatban ellene, az csak ja-

vára válhatott, ha lelke mélyén élő kapcsolatban volt Velem. A másik, amit 

tudnod kell, az, hogy mindenki önmagának árt, ha valakivel szemben szere-

tetlen! Így tehát teljesen értelmetlen a lelkiismeret-furdalásod, ha megbántad 

szeretetlenségedet. Ha mégis bánt a lelkiismeret, akkor ez annak a jele, hogy 

baj van a hiteddel! Helyetted sem ember, sem Isten helyesen hinni nem tud! 

Vagy elhiszed, hogy Isten békét adó módon van benned akkor, ha megbántad 

szeretetlenségeidet, vagy nem. 

 A helyes bűnbánatnak általában az a következménye, hogy a jövőben 

kerülni fogod azt a rosszat, amit elkövettél. Ha már meghalt az, akit bántot-

tál, akkor az egész nagyon egyszerű! Hinned kell a benned boldogító módon 

téged létben tartó Istenben! 

 3. Akit megloptak, annak kell eldöntenie, hogy megnyugszik-e szíve 

attól, ha jelentést tesz a lopásról a rendőrségen. Ezzel kapcsolatban senkinek 

nem szabad „kívülről” tanácsot adni senkinek! Senki nem tudhatja „kívül-

ről”, hogy a másik hol tart a lelki fejlődés, vagyis a szeretetben történő növe-

kedés útján! Ennek az ÚTNAK teljessége az, hogy nem szabad soha senki-

nek ártani, mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol 

erre lehetőség van. Én, Jézus, ezzel az ÚTTAL azonosítottam Magamat! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
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*********************************************************** 

4461. 

Kérdező: HELYRE SZERETNÉM TENNI MAGAMAT! 

 1. Miért kellett megszületnem? 

 2. Megtalálom-e azt az embert, aki boldogíthatna? 

 3. Kívánságaim teljesülni fognak- e valaha? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Azért kellett megszületned, mert Isten téged saját boldogságára te-

remtett, de te úgy gondoltad, hogy ne Ő akarja megmondani neked, hogy me-

lyik a te boldogságodhoz vezető út. Bízza ezt rád! Isten ezt megtette, s neked 

azért kellett megszületned, hogy - megbánva gőgödet - a rászorulókban sze-

resd vissza az Istent! 

 Ha elfogadtad volna, hogy ne te, hanem Isten határozza meg boldogsá-

god elérésének útját, akkor most nem ember, hanem angyal lennél! 

 2. Nem találod meg soha azt az embert, aki Engem, Jézust, helyettesít-

hetne életedben! De ha Engem, Jézust, igyekszel megtalálni, akkor feltétle-

nül küldök melléd olyan embert, aki téged ebben segíteni fog! 

 Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem egy másik teremtményre! 

Minden ember csak eszköz lehet arra, hogy Istenben megtaláld önmagadat, 

tehát boldogságodat! Mindaddig, amíg az ESZKÖZÖKET összekevered a 

CÉLLAL, nem találhatod meg szíved békéjét, ami a boldogság másik neve! 

 3. Kívánságaidat, lehetőségeidet és képességeidet neked kell összhang-

ba hoznod! Ezt helyetted sem teremtmény, sem Isten nem teheti meg! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4462. 

Kérdező: MINDENKOR HŰ SZERETNÉK MARADNI! 

 1. Nem tudom a JÓT állandósítani magamban. 

 2. Karácsonykor Lelked ereje jobban árad a világra? 

 3. Hogyan tudnál véglegesülni bennem és én Tebenned? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Akaratodnak korlátai a megkötözöttségeid! Ha nem lennének meg-

kötözöttségeid, meg sem születtél volna a Földön. Megkötözöttségeid ér-

vényre jutását fantáziálásod, körülményeiddel kapcsolatos helytelen döntése-

id mellett bizonyos ártó szellemi erők, tehát az ördög is igyekszik elősegíte-

ni. 

 A földi életet sokkal inkább jellemzi az állapotszerű harc, semmint a 

véglegesült lelki béke, vagyis a hazataláltság öröme. Ez Nálam, a te Jézu-
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sodnál sem volt másképpen. Engem is, megkísértetésem után,  csak egy időre 

hagyott el a Sátán (Lk 4;13)! Te sem járhatsz jobban! 

 2. Nem árad jobban Lelkem felétek karácsonykor, mint máskor! Ahogy 

egyik testvéretek szokta mondani: „Isten nem mindenható, hanem mindent 

adó!” Nem úgy van tehát, hogy néha jobban, néha pedig kevésbé jobban árad 

felétek Lelkem ereje, hanem úgy van, hogy bizonyos időszakokban több em-

berben van nagyobb nyitottság Lelkem befogadására, mint máskor. Soha 

nem Istenben történik a változás! Ez mindenkor bennetek történhet csupán! 

Tehát nemcsak karácsonykor, hanem életed minden pillanatában lehetőséged 

van egyre többet befogadni Belőlem! 

 3. Számodra visszatérő napi feladat az, hogy vágyaidat, képességeidet 

és lehetőségeidet felmérve lásd meg azt, amit tenned kell. Ezt helyetted sem 

Isten, sem ember meg nem teheti! Azt megígérhetem, hogy ebben partnered 

leszek! Vagyis mindent megteszek annak érdekében, hogy a naponként előt-

ted álló nehézségeidet Velem megoldjad. Igyekezz ebben az irányban végez-

ni reggeli imáidat! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4463. 

Kérdező: ISMÉT A DUÁL KÉRDÉS 

 1. Már „bűnös” embert teremtett az Isten? 

 2. A „duál” utáni vágy nem Istentől van? 

 3. Mi a jó abban, ha az ember nincs egyedül? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Egy nagyon okos levelet írtál médiumomnak! Bizony az Isten által 

Földre teremtett „tökéletes” emberben volt egy olyan tökéletlenség, amelyet 

egyedül képtelen lett volna felismerni önmagában. Így az ember számára va-

lóban nem lett volna jó, ha egyedül marad. 

 Az Isten által tökéletesnek teremtett emberi természetben minden adott 

volt arra, hogy az illető boldog legyen. De a „magával hozott” (ennek magya-

rázata a reinkarnáció) helytelen irányú boldogság utáni vágyát csak úgy is-

merhette meg, ha van valaki mellette, aki ugyanúgy ember, mint ő.  

Azt, amit ti eredeti bűnnek neveztek, és amelyet Ádám bűnének is 

mondotok, Éva nélkül fel nem ismerhette volna Ádám önmagában!  

Egy türelmetlen ember csak akkor ismerheti meg türelmetlenségét, ha 

kihozzák a sodrából. Ha soha nem hoznák ki a sodrából, akkor mindenkor 

abban a tévhitben élhetne, hogy ő türelmes ember. A tiltott fa tilalmát Ádám 

csak Éva által szeghette meg, s így Isten, aki belé lehelte az élet leheletét, hi-
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ába teremtette, álmodta őt tökéletes természetnek, az embernek a magával 

hozott tökéletlensége az Isten által tökéletességre teremtett természetében 

csak így válhatott előtte ismertté. Tehát nem Isten teremtette bűnösnek az 

embert. Isten csupán lehetővé tette számára, hogy felismerje bűnét, vagyis 

azt, hogy önző és a felelősséget másra hárító. Ez minden bűnötök gyökere és 

tartalma! 

2. Isten minden szellemi teremtményét a legnagyobbra, vagyis Önma-

gára teremtette! Isten oldaláról a duál nem a teremtésnek, hanem a gondvise-

lő szeretetének következménye. Tükrei vagytok egymásnak! Csak embertár-

saitokkal kapcsolatban vagytok képesek olyan önismeretre jutni, amely segít 

benneteket a helyes szeretet vállalására, kialakítására. Méltán mondhattam, 

hogy ennek a helyes szeretetnek a felismeréséhez az szükséges, hogy úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket (Jn 13;34). 

3. Nem Isten szemeli ki azt, hogy kinek ki lesz a párja. Isten csupán le-

hetővé teszi azt, hogy ezt, ha akarjátok, ti válasszátok meg. Azért mondom, 

hogy ha akarjátok, mert anélkül is, hogy valaki állapotszerű kapcsolatban él-

ne valakivel, felhasználhatja tükörnek embertársait. Az, aki társat választ, 

sem jobban, sem rosszabbul nem jár, mint az, aki nem választ magának álla-

potszerű társat. Mindenképpen az a fontos, hogy leoldjátok magatokról az 

önzésnek és a felelősség áthárításának rabláncát. 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

4464. 

Kérdező: AMI TÖRTÉNT, MIÉRT TÖRTÉNT? 

 1. Miért estem és ájultam el? 

 2. Elrejtőzve éltem gyermekemmel. A „kígyót melengetés” kijelentés 

     Jézustól van? 

 3. Jézusé vagyok! Hallelúja! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az semmiképpen sem jó szokás, amikor valaki úgy olvas, hogy köz-

ben mást is csinál! Az ilyen életformát soha nem lehet normálisnak nevezni!  

Az Isten Lelke nem a rendkívüliségek lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! 

Lehet, hogy százszor jónak tűnik, hogy a rendkívüliség helyesen működik, de 

százegyszerre már megmutatkozik, hogy az ilyen magatartás természetelle-

nes! 

 Ne keress hát misztikus magyarázatot sem elesésed, sem annak követ-

kezményei számára! 
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 2. Objektíve helytelenül tetted, hogy rejtőztél! Ez a gyakorlatban igazo-

lódott is! Tudott dolog, hogy a vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kö-

telék, de éppen azért, mert kötelék, akadálya annak a szabadságnak, amelyre 

Én, Jézus felszólítottalak benneteket! 

 A „kígyót melengetés” kijelentéshez  Nekem, Jézusnak, semmi közöm! 

 3. Örülök, hogy  felismerted szabadításom lényegét! Fontos, hogy e fel-

ismerést ápold és tisztítsd magadban! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4465. 

Kérdező: BÍZNI AKAROK! 

 Uram! Csodálom gondviselésedet! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Látást Tőlem, a te Jézusodtól kaptál! Vedd hát észre, hogy neked első-

sorban nem könyvekre van szükséged, hanem olyan élő hitre, amelynek bir-

tokában Rám tudod bízni magadat! Örök igazságot mondottam akkor, ami-

kor azt mondtam, hogy elég a mának a maga baja! A holnap majd gondosko-

dik magáról (Mt 6;34)! 

 Azok a könyvek, amelyeket médiumom küldeni szeretne, nemcsak tőle 

függnek! Te semmiképpen sem rövidülsz meg! Nem, mert Isten az övéi szá-

mára a körülményeknek is az Istene! 

 Maradj továbbra is hűséges Hozzám, a te Jézusodhoz! Bennem nem-

csak nem csalatkozott még eddig senki, de nem is csalatkozhat! Én vagyok 

az alfa és az omega. A kezdet és a vég! Minden Általam, Velem és Bennem 

teljesedik be!  

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4466. 

Kérdező: HARMÓNIÁT SZERETNÉK HORDOZNI MAGAMBAN! 

 Testi-lelki harmóniát szeretnék teremteni magam körül! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A boldogságnak, tehát a lelki harmóniának útját, amellyel Én, Jézus, 

azonosítottam Magamat, fel tudom neked kínálni. 

 Az evangéliumaim és a HANG-könyvek mind erről szólnak! 

A hitet nem Én adom! A hitet Én, Jézus, kérem tőled!  

Hidd el, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14;6)! Az, aki 

szívében elhatározza, hogy soha nem akar senkinek ártani, hogy mindig meg 

akar mindenkinek bocsátani, és segíteni akar ott és akkor, ahol és amikor erre 
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lehetősége nyílik, az vállal Engem, mint UTAT! Aki erre vállalkozik, az 

megérti, hogy egyetlen erkölcsi igazság van a világon. Ezt pedig az egyik 

költőtök így fogalmazta meg: „Imádni az Istent, és egymást szeretni!” Tehát 

az egyetlen erkölcsi igazság az az emberszeretet, amelyet Én, a te Jézusod új 

parancsként mondtam el és éltem elétek (Jn 13;34)!  

Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, ha az okosságot és az 

emberekkel kapcsolatban az óvatosságot ápolod magadban, ha van rendsze-

res reggeli és esti imád, akkor mindaddig, amíg kitartasz ebben hűségesen, 

birtokában vagy annak a harmonikus lelki életnek, amelynek a másik neve a 

Földön elérhető igazi boldogság! 

Igaz, ezek állapotszerű megvalósítása rendszeres szellemi munkát igé-

nyel. De természetesnek kell tartanod, hogy a legnagyobbat, a szívbékét, te-

hát az állapotszerű lelki harmóniát nem adják ingyen! Azt is el kell ismerned, 

hogy ez, amit tőled kérek azért, hogy boldog légy, részedről megvalósítható! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4467. 

Kérdező: MÁSODIK HÁZASSÁGBAN ÉLEK! 

 1. Előző házasságom tönkrement. Hozzád akarok tartozni, Uram! 

 2. Túl hirtelen természetű vagyok. 

 3. Családomért könyörgök! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A különböző vallások különböző jogi előírások megtartását várják el 

híveiktől. Ezt természetesnek kell tartanod. Hozzám, Jézushoz, nemcsak 

azok tartoznak, akik a különböző jogi előírásoknak megfelelnek. Hozzám az 

tartozik, aki felvállal Engem, Jézust, mint UTAT! A senkinek nem ártás, a 

mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés ÚTJÁT! 

 A szentgyónás és a szentáldozás nagyszerű eszközök ennek az 

ÚTNAK vállalására, de nem feltétlen eszközök. Ha van olyan lelki vezető, 

aki ezeket az eszközöket is biztosítja számodra, az jó, de ha nincs, akkor sem 

szabad e hiány miatt elkeseredned! A szeretetben való növekedést csak sze-

retetlenséggel lehet leállítani, és nem olyan eszközök hiánya okozhatja ezt, 

amelyekről itt és most nem tehetsz. 

 2. Az önuralom, az önfegyelem olyan feladat, amelyet senki helyetted 

meg nem valósíthat! E téren vállalnod kell, hogy tudj reményből élni! Aki új-

ra és újra fegyelmezni próbálja magát, az nagyszerű eredményeket tud elérni 

ezen a téren! Soha nem szabad feladnod e téren próbálkozásaidat! 
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 3. Környezeted elsősorban tükör legyen számodra, amelynek segítsé-

gével egyre tisztultabb önismeretre tudsz jutni. Te csak magadat akard „meg-

téríteni”! Ha ezt teszed, a többieket nyugodtan Rám bízhatod! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

4468. 

Kérdező: KAPOTT SUGALLATOK  ÁLTAL SZERETNÉK SEGÍTENI! 

  1. Tanúságot szeretnék tenni Rólad az emberek előtt! 

 2. A zöld könyvek alapján szeretnék segíteni az embereknek! 

 3. Úgy érzem, nem vagyok sátáni! 

 HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Örülök, hogy tanúságot szeretnél tenni Rólam az emberek előtt. De 

tudnod kell, hogy Rólam csak az tud hitelesen tanúságot tenni, aki ismer En-

gem!  

Csak gondolj bele: Médiumom közel ötven évig foglalkozott Velem, 

mielőtt felszólítottam volna arra, hogy hitelesen tegyen tanúságot Rólam! 

Csak akkor tehet valaki hiteles tanúságot Rólam, a kapott sugallatait 

csak akkor tarthatja irányadónak, ha médiumom tanúságtételével szinkron-

ban van. Örülj, és adj hálát Istennek azért, hogy országotokban van egy ilyen 

„patikamérleg”!  

Ez nem gőg médiumom részéről! Nem, mert ő mindenre nyitott, ami 

Velem kapcsolatban jelenik meg bárkitől és bármikor! Ha valaki jobbat vagy 

mást mond, mint amit Velem kapcsolatban médiumom tud Rólam, és ez alá-

támasztható evangéliumaimmal, médiumom ennek nagyon fog örülni!  

A lezártság nem az Én világom! Teremtményi szinten az Én világom 

mindig nyitott a meglátott JOBB felé! Igen, mert enyéim számára mindenkor 

JOBB csak az lehet, ami evangéliumaimmal alátámasztható! Szavaimat, 

amelyeket olvashatsz az evangéliumaimban, lehet kibontani, értelmezni, de 

elferdíteni nem ajánlom senkinek! 

 2. Ne a zöld könyvek alapján akarj segíteni az embereknek! Az 

EVANGÉLIUMOK alapján akarj segíteni először önmagadnak, s ennek kö-

vetkeztében az embereknek! Az általad említett zöld könyvekre nem tudom 

adni áldásomat! Bármennyi jó is van bennük, mérget is tartalmaznak. Ez ak-

kor fog megvilágosodni előtted, amikor evangéliumaim átjárják tudatodat. 

 3. Más dolog az, hogy ki mit érez, és más dolog az, hogy hogyan vi-

szonyul Hozzám, Jézushoz. 

 Az természetes, hogy sátáninak a szó szoros értelmében csak az mond-

ható, aki tudatosan eladja magát az ártó erőknek. A jó szándék akkor tételez-
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hető fel, amikor valaki önhibáján kívül úgy indul el helytelen irányban, hogy 

bármikor képes korrigálni önmagát. 

A világ világossága Én, Jézus, vagyok! Ti csak akkor vagytok a világ 

világossága, amikor szinkronban vagytok Velem. 

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

4469. 

Kérdező: AZT SZERETNÉM TENNI, AMIT ISTEN AKAR! 

 1. Szeretnék kis imacsoportot összehozni! 

 2. Szeretném újra visszakapni szellemi, lelki értékeimet! 

 3. Jó az, ha Dávid csillagára teszem orvosságaimat? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Minden olyan csoport, amelynek tagjai az Én, a te Jézusod nevében 

jönnek össze, megidéznek Engem, tehát feltétlenül ott vagyok! Ha csak ket-

ten-hárman vagytok ilyenek, már nem hiányozhatok, nem lehetek távol tőle-

tek (Mt 18.20)!    

 2. Neked is, mint minden gyermekemnek, meg kell tanulnod azt, hogy 

vágyaidat, lehetőségeidet és képességeidet törekedj harmóniában tartani! Ne-

ked nem arra kell vágyódnod, hogy az általad elgondolt régi képességeidet 

visszakapjad, hanem arra, hogy a jelenben lévő képességeidhez, lehetősége-

idhez igazítsd vágyaidat! Ehhez nem kell neked sehová, semmiféle „különle-

ges” helyre elvágyódnod! Ott, ahol vagy, ott vagyok Én, a te Jézusod is a te 

számodra! Neked van hited! Legyen hát bizodalmad is Bennem! Fogadd el 

magadat olyannak, amilyen vagy - Én elfogadlak téged olyannak, amilyen 

vagy -, és igyekezz megtenni azt, amire képes vagy! 

 3. Vannak orvosságok, amelyeknek nem mindegy, hogy milyen anyag-

gal érintkeznek. De a forma sem nem árt, sem nem használ. Kétségtelen, 

hogyha áldást mondasz, vagy imádkozol olyankor, amikor gyógyszert kell 

bevenned, ez csak előnyödre válik! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4470. 

Kérdező: ISTENTŐL EMBERI SEGÍTSÉGET IS VÁROK! 

 1. Lelki fejlődésemhez mi szükséges? 

 2. Segítőtársat szeretnék magam mellé! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Velem való élő kapcsolattal együtt jár a lelki fejlődés. Annak van 

élő kapcsolata Velem, Jézussal, akinek van rendszeres reggeli és esti imája. 
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Tehát annak, aki Velem és Értem indul el napi teendőit intézni, és este - visz-

szatekintve az elmúlt napra - őszinte választ próbál adni arra, hogy halála 

óráján majd hogyan fog neki az elmúlt nap visszaköszönni. Ugyanis minden 

napodat úgy kell megélned, mintha az a legutolsó nap lenne számodra a Föl-

dön! 

 2. Azok, akik egyedül élnek, úgy gondolják, hogy jobb volna, ha volna 

valaki mellettük. Azok, akik nem élnek egyedül, úgy gondolják, hogy jobb 

volna, ha más élne mellettük. Azok vannak legkevesebben,  és ezeknek van 

igazuk, akik úgy gondolják, hogy körülményeik tekintetében az a legjobb, 

ahogy van! 

 Ha Én, Jézus, a legfontosabb vagyok számodra, akkor el kell hinned, 

hogy a körülményeidnek is az Istene vagyok. Ha Én vagyok a legfontosabb, 

akkor el kell hinned, hogy szeretlek annyira, hogy mindent megteszek azért, 

hogy szíved békéjét ne magadon kívül kelljen keresned. Akinek Én, Jézus, 

vagyok a legfontosabb, az boldog ember egyedül is és társsal is! Igen, mert 

nem a fantáziálás rabja, hanem annak a realitásnak a talaján áll, amelyen 

megérti, hogy Én, Jézus, nemcsak vagyok, hanem érte vagyok ott, ahol ő 

van! 

 Ahol nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb - pedig lehetnék -, ott nem 

tudok igazán boldogító módon jelen lenni az illető számára! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4471. 

Kérdező: MEGSZÁLLOTT FÉRJEM URALKODIK RAJTAM! 

 1. Csak félve és titokban imádkozhatom a férjem miatt. 

 2. Templomba nem járhatok a béke kedvéért. 

 3. Már a 88 éves anyám előtt is káromolja férjem az Istent. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az nagyon nem jó, ha csak félve és titokban imádkozol! Férjed bát-

ran tesz tanúságot az ördög mellett a káromlásával, és te félsz tanúságot tenni 

Isten mellett az imádkozásoddal? 

 Nem arról van szó, hogy bosszantsd imáddal férjedet, de ha te rendesen 

megteszed azt, amit egy asszonynak meg kell tennie otthon, akkor joggal el-

várhatod, hogyha nem is becsül, de legalább viselje el, hogy te nem vagy 

olyan lelkületű, mint ő. Ha nem viseli el, akkor vagy rendszeresen meg fog 

verni Miattam, vagy el fog zavarni Miattam, vagy ő fog elhagyni Miattam! 

Bármelyiket is teszi, te csak jól járhatsz, mivel az Istent szeretőnek minden a 

javára válik! 
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 Jobban el kellene hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha Mellet-

tem állsz! Jobban el kellene hinned, hogy te nem férjed rabszolgája vagy, ha-

nem az Isten gyermeke! Jobban el kellene hinned, hogy az, aki megvall En-

gem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám előtt! Többször kellene 

erőt merítened e mondatból: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” 

 2. Valóban lehet olyan eset, amikor valaki jobbnak látja, ha nem megy 

el templomba. De ebből rendszert csinálni, tehát az ördög békéje kedvéért - 

amiről már eddig is megtanulhattad, hogy nem igazi béke - rendszeresen le-

mondani a vasárnap megszenteléséről, hát bizony ez olyan megalkuvás, ami 

már inkább bűnrészesség, mint bölcsesség! 

 Én, Jézus, a körülményeknek is az Istene vagyok! Erődön fölüli nehéz-

ségekbe nem foglak soha engedni! Vagy növelem az erődet, vagy csökken-

tem a nehézségeidet. De mindezt csak akkor tudom megtenni, ha valóban 

vállalod azt a hitvalló életet, ami mások előtt is igazolja azt, hogy számodra 

Én, Jézus, vagyok a legfontosabb! A benső békét, tehát a Földön elérhető 

legnagyobb  boldogságot csak az élheti át, aki komolyan veszi e szavaimat:  

„Aki elveszíti életét Értem, megtalálja azt (Mt 10;39)!” 

  3. Újra csak azt tudom mondani, hogy férjed hitvallást tesz a maga 

módján. Neked imáidat, betegségeidet fel kell ajánlanod érte, s bíznod kell 

abban, hogy nincs meg nem hallgatott ima! A meghallgatást bízd rá Istenre! 

Ez fogja azt jelenteni, hogy hiszel Benne akkor is, amikor kérésednek még 

nincs megtapasztalható jele.  

Isten mindent jobban tud, mint ti! Isten tudja, hogy mit és miért enged 

meg! Mindenkor csak olyat enged meg, ami övéinek a javát, lelki fejlődését 

szolgálja. Én, Jézus, még a keresztre feszítést is olyan kehelynek ismertem 

fel, amit az Én Atyám adott nekem (Jn 18;11)! 

 Drága Gyermekem! Te is tudod, hogy rövid földi életedben már nincs 

sok időd hátra! Vállald Értem hétköznapjaid keresztjét! Az a dicsőség, amely 

reád vár, nem mérhető ahhoz a szenvedéshez, amelyet ezért el kell viselned! 

Légy hűséges, és megkapod azt a benső békét, harmóniát, amelyet e világon 

senki neked meg nem adhat, de el sem vehet tőled! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4472.  

Kérdező: MAGAMBAN ÉS HÁZASSÁGOMBAN IS PROBLÉMÁM VAN! 

 1. Miért félek a sötétben? 

 2. Már kétszer spontán abortáltam. Talán nem vigyáztam eléggé? 

 3. Férjemmel nem vagyok összhangban kapcsolatunkban. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A sötétség természetszerűen ijesztő annak, aki egyedül van, és látni 

akar. Ez tehát szinte természetes! E tekintetben sok függ az idegállapottól is, 

és nemcsak attól az élő hittől, amely által megpróbálhatod átélni azt, hogy te, 

aki Istent szerető vagy, a sötétségben is csak jól járhatsz! Természetesen ettől 

is! 

 2. Minden párkapcsolat és minden párkapcsolat következménye csak 

másodlagos lehet. Minden szellemi lény számára az elsődleges kapcsolat a 

mindenek előtt és fölött álló teremtő Istennel való kapcsolat kell hogy le-

gyen! Ezt nem elég tudomásul venni! Ezt egyre jobban kell mindenkinek mé-

lyíteni önmagában! Mivel e kapcsolat ÉLET, ezért természetesen fejleszthető 

ÉLET! 

 Aki gyermeket akar, annak kétségtelen, hogy minden eszközt fel kell 

használnia e cél érdekében. Ilyen eszköz az önmagadra vigyázás is! De nem 

szabad a gyermekáldást mindenek elé helyezni! 

 A spontán abortálásnál vagy a nem spontán abortálásnál a magzat nem 

veszít semmit. Mindkét esetben a felelősség a szülőre hárul olyan mértékben, 

amilyen mértékben e téren tudatosság, tehát személyi döntés játszott közre. 

Az, akinek meg kell születnie, feltétlenül meg fog születni! Teljesen mind-

egy, hogy az e, aki már egyszer kísérletet tett erre, vagy más. 

 3. Két ember érzéki kapcsolatát csak együtt tudják harmóniába hozni! 

Ha mindketten törekszenek erre, ha mindketten megfelelő információkat 

igyekeznek beszerezni szakavatott emberektől ezzel kapcsolatban, akkor 

természetesen e téren is van fejlődés. Legtöbb esetben az okoz problémát, 

hogy bizonyos intim dolgokat nem szoktatok közösen megbeszélni szakem-

berekkel, nem néztek utána a megfelelő szakirodalomban, és így egy kicsit 

vak vezeti a világtalant. 

 A fajfenntartási ösztön az állatvilágban rendezetten működik. Az em-

bernél az értelmének és akaratának irányítása alatt kell ennek állnia. Igen, 

mert az embernél nem a szaporodás a legfontosabb, hanem az, hogy boldog 

legyen. Ez pedig - tehát a szívbéke - önfegyelmet kíván! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4473. 

Kérdező: CSALÁDI ÉS EGYÉNI PROBLÉMÁM  VAN 

 1. Egyik testvérem 20 éve elhagyta gyermekeit. Visszatér-e hozzánk? 

 2. Egyik testvérem alkoholista. Üdvözülhet? 

 3. Döntöttem Jézus mellett. Jól járom az Ő útját? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem bocsátkozhatom olyan rövid távú szabad döntések következ-

ményeinek megjósolásába, amelyek a szabad döntések szabadságát kérdője-

lezhetné meg! 

 2. Mindenki üdvözülhet, aki akar! Csak az nem üdvözül, aki nem akar! 

Az nem akar üdvözülni, aki megátalkodik abban, hogy nem hallgat lelkiis-

meretére. 

 Aki alkoholista, és minden szenvedélybeteg, vétkezett ugyan akkor, 

amikor szenvedélybetegségébe belekeveredett, de ha később ezt megbánta - 

ezek vannak többen -, és e szenvedélyéből kilábalni nem tud különböző bel-

ső és külső hatások miatt, akkor ugyan el nem kárhozik, de nem is üdvözül 

mindaddig, amíg újjá nem születik! 

 Újjászületni lehet éber állapotban, álomban és a klinikai halál állapotá-

ban. A Szentlélek mindazokat újjászüli, akik vágyódnak az újjászületés álla-

pota után. Azok vágyódnak erre, akik ennek érdekében mindent megtesznek 

erejük és lehetőségeikhez képest azért, hogy ez megtörténjék velük. 

 3. Az egyszeri döntés kezdete annak, hogy valaki Hozzám, Jézushoz, 

akarjon tartozni. E döntés csak akkor válik állapottá benned, ha e döntést 

rendszeres reggeli ima követi, amelyben kéred az elinduló napodra áldáso-

mat, és rendszeres esti ima, amelyben a hála mellett „pályamódosítást” is 

végzel, vagyis megbánod „kilengéseidet”, ha ez szükséges. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4474. 

Kérdező: MELYIK NAP AZ ÚR NAPJA? 

 A szombat vagy a vasárnap az Úr napja? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A valóságban minden egyes nap az Istené kell hogy legyen! De fontos 

számotokra az, hogy a hétnek egy meghatározott napját különösen Istennek 

szenteljétek! 

 Mielőtt Én, Jézus, megszülettem a Földön, ez a nap a szombat volt. 

Születésem után, miután a szombatot megszentelők elkülönítették magukat 

azoktól, akik Engem, Jézust, követtek, ezek az elkülönítettek az Én feltáma-

dásom napját, tehát a vasárnapot választották olyan nappá, amelyet különö-

sen Istennek fognak szentelni. Ezt megtehették e szavaim alapján is: „A 

szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura 

a szombatnak is (Mk 2;27-28)”! 
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 E téren a szeretet parancsa azt diktálja, hogy senki ne akarja ráerősza-

kolni saját elgondolását a másikra. Előttem, a te Jézusod előtt nem egy meg-

határozott időben történő szertartás, hanem a magatartás a fontos!   

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4475. 

Kérdező: HOMÁLYOS ELŐTTEM AZ ÚJRASZÜLETÉS! 

 1. Az újraszületés egészen új számomra. 

 2. Miért nem emlékezem előző életeimre? 

 3. Mi lesz a konkollyal és a farkasokkal? Bárki mulasztása árthat-e 

    bárkinek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Médiumom a Tőlem, Jézustól, kapott tartalmak tekintetében nem, 

csak a stílus, a forma tekintetében változhat, fejlődhet. Ez azt jelenti, hogy ő 

is „új” tartalomként élte meg az újraszületésről valló kijelentésem. De miu-

tán evangéliumaimmal egyeztetve arra a következtetésre jutott, hogy az 

evangéliumokkal az újraszületés nem ellenkezik, kezdett megbarátkozni ez-

zel a gondolattal. Még ma is csupán a „barátkozás” szintjén tart! 

 Az általad említett János 3;3 nem az újraszületésről, hanem az újjászü-

letésről szól. Ez feltétlen feltétele annak, hogy valaki a Mennyországba jus-

son! 

 2. Mivel az újraszületés nem érinti a lényeget, ezért az evangéliumok-

ból csak azok tudják ezt kiolvasni, akiknek e téren van fülük a hallásra. 

 Azért nem emlékezhettek előző életeitekre, mert a jelen életben nem 

lennétek pártatlanok olyankor, amikor pártatlanul kell döntenetek a JÓ mel-

lett! A gyakorlatban viszont rendre megtapasztalhatjátok előző életeitek gu-

bancait, amelyek gyarlóságaitokban tapasztalati  síkon jelentkeznek. Ezek el-

len a gyarlóságok ellen kell küzdenetek segítségemmel a mindenkori jelen-

ben. E küzdelmet mindenkor segítem! E segítés nem a visszaemlékezés által 

történik, hanem azáltal, hogy elhiszed: veled vagyok, benned vagyok, és ér-

ted vagyok benned! Nem volna szükséged hitre, ha ez emlékezés által elérhe-

tő lenne. De akkor nem volna ennek értéke sem. A Földön minden ember 

igazi értékét az Általam megkívánt hitből élés adja!  

 3. A lényeget, tehát boldogságotokat tekintve nem árthat senki senki-

nek, mert az Istent szeretőnek minden a javára válik. A nem lényeget tekint-

ve azonban nagyon meg tudjátok nehezíteni illetve könnyíteni mások életét. 
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 A „konkoly” és a „farkasok” ügye nem a ti ügyetek! Ezt bízzátok Rám! 

Legyetek arról meggyőződve, hogy Isten mindenkor SZERETŐ ISTEN! Is-

ten mindenkor HŰSÉGES ISTEN! 

 Az örök létbentartás csak a szellemi teremtményekre vonatkozik! A 

többi teremtményt a szellemi teremtmények érdekében eszközként tartja lét-

ben a Teremtő. Ha egy ESZKÖZ léte már értelmét veszti a CÉL érdekében, 

akkor létét is automatikusan elveszti. 

 Isten azokat a szellemi teremtményeit is örökké létben tartja, akik el-

fordultak Tőle. Igen, mert Isten, mint SZERETET, soha nem fordul el szel-

lemi teremtményeitől! Az a TÉNY, hogy a megátalkodott számára nincs bo-

csánat, nem jelenti Isten megbocsátó szeretetének felfüggesztését! A meg-

átalkodottság nem olyan BŰN, amelyért bocsánatot lehetne kérni, hanem 

olyan, amelyből a megátalkodott, ha akar, kiléphet! Ehhez nem kell külön 

kegyelem! E téren minden a megátalkodotton múlik! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4476.  

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 

 1. Mivel már újjászülettem, nem kell újraszületnem? 

 2. Lesz majd új ég és új Föld? 

 3. Mi a jele a prófétai elhívásnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Igaz, hogy az újjászületés élményét nem lehet egy az egyben kon-

zerválni, de mégis fontos, hogy valamiképpen állandósítsátok! Ez a rendsze-

res reggeli és esti imával történhet. Nem elég hát az, ha valaki reggel tudato-

san az Én áldásommal indítja a napját. Fontos az is, hogy este hálát adva az 

elmúlt napért, megfelelő „pályamódosítást” – bűnbánatot - is végezzen az 

esetleg elkövetett hibái korrigálására. A Zsidó levél írójának megengedtem, 

hogy  kemény szavakkal figyelmeztesse az újjászületetteket a hűségre (6;4-

6), amelyet természetesen elvárok azoktól, akiket Magamnak lepecsételtem 

az újjászületés pecsétjével. 

 A Jelenések könyve egy olyan szimbólumrendszer, amely képes a lel-

kek fejlődésének szolgálatába állni, ha Engem, Jézust, mint UTAT, valaki 

befogad magába.  

A Jelenések könyve nem történelemkönyv, hanem mint az Énekek 

éneke, az Általam kiszemelt misztikusoknak készült segédkönyv arra, hogy 

az evangéliumaim mélységeit jobban ki tudják aknázni! 
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 Azok, akik a mennyek országát magukban hordják, és az időben meg-

élt mulandó világban a bennük működő Szentlélek irányítását követik, nem a 

mulandó világot akarják múlhatatlanná tenni, hanem arra törekszenek, hogy 

az örök boldogság honában, amit magukban hordanak, színről színre láthas-

sák Istent és mindazokat, akik már zavartalanul élvezik a hazataláltság örö-

mét! Aki nem ezt teszi, az semmit nem értett meg evangéliumaimból! 

 3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelá-

tást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, 

Jézushoz, mint szőlővessző a  szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák 

magukban! Az Én népem prófétai nép! 

 A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját a szerepeket kiosztó Lélek an-

nak és akkor adja, akinek és amikor akarja. E karizmák önmagukat igazolják! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4477.  

Kérdező: SZOLGÁLNI AKARLAK, URAM! 

 1. Mit tehetek halottaimért? 

 2. Helyesled tanúságtevéseimet? 

 3. Védjem magamat, ha bántanak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Imáid mindenképpen áldást jelentenek az ő számukra is és a te szá-

modra is! Az a szeretet, amely az imádság szárnyain jut el Hozzám, a te Jé-

zusodhoz, feltétlenül gyógyírt hordoz magában! Ha csak egy fohászt mon-

dasz is halottaidért, máris sokat tettél értük! 

 2. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom 

majd mennyei Atyám előtt (Mt 10;32). E szavaim örökérvényűek! Azoknak, 

akiket a Szentlélek tüze éget, feladatuk, hogy gyújtsanak is!  

A fontos az, hogy valóban RÓLAM tégy tanúságot! Csak az tud hitele-

sen tanúságot tenni Rólam, aki az alapalázat birtokában van. Az van az alap-

alázat birtokában, aki nemcsak azt tudja magáról, hogy Én, Jézus, vagyok az, 

akire fel kell hívnia a figyelmet, és nem ő, hanem késznek kell lennie elfo-

gadni azt is, ha elutasításban részesül.  

Ha pedig valaki valóban Velem alátámasztva utasít téged rendre, akkor 

légy ezért hálás. A Szentlélek a REND Lelke és nem a rendkívüliség Lelke. 

A Szentlélek csak akkor nyilvánul meg rendkívüli módon, ha rendet teremt 

ezáltal, és nem akkor, ha botránkoztat. Igaz, van farizeusi botránkozás, ami-

vel nem kell törődni. De van gyermeki botránkozás, amelyet kerülnöd kell. A 

farizeusi botránkozás azok szívében támad, akik híjával vannak az önzetlen 
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szeretetnek. A gyermeki botránkozás pedig akkor keletkezik, amikor jóhi-

szemű embereket próbál megzavarni valaki - Istenre hivatkozva - saját önző 

okoskodása által. 

 3. Legyél inkább megértő, semmint téged megértsenek! Nem arról van 

szó, hogy ne törekedj magadat megértetni, de a hangsúlyt arra tedd, hogy te 

igyekezz másokat megérteni! 

 Hinned kell abban, hogy csak azok számára tudok gyakorlatilag Igaz-

ság lenni, akik elfogadnak Engem, Jézust, ÚT-ként is! Az isteni életet csak 

ilyenekben tudom ÉLTETNI! Ez jelenti azt, hogy Én vagyok az ÚT, az 

IGAZSÁG és az ÉLET (Jn 14;6)!  

 Önmagad védelméért nincs értelme soha síkra szállni! Azt az 

IGAZSÁGOT pedig, amellyel Én, aki legyőztem a világot (Jn 14;6),  Ma-

gammal azonosítottam, legyőzni nem lehet, tehát nincs értelme védeni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4478. 

Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

 1. Miért titkolják a holt-tengeri tekercseket? 

 2. Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából? 

 3. Médium volt-e Nostradámus? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Téves információknak vagy a birtokában! Az említett tekercseket 

nem titkosították! Bárki megszemlélheti a Vatikánban. Közszemlére  vannak 

kitéve! Természetesen megfelelő őrizet mellett, nehogy valaki elvigye, illet-

ve nehogy valaki kárt tegyen bennük. 

 Legtöbb különlegességet hajhászó egyén pontosan azért van bajban, 

mert anélkül, hogy ismerték volna e tekercsek tartalmát, hamis nézeteket ter-

jesztettek e tekercsekről, s miután szakértők megvizsgálták ezeket, s kiderült 

róluk, hogy nincsenek bennük rendkívüli információk, most nem tudják, ho-

gyan magyarázzák eddigi ostobaságaikat. E  tekercsekben tehát nincs semmi 

olyan, ami ellenkezne a közkézen forgó Bibliával. Ismétlem: erről bárki 

meggyőződhet, ha ideje és anyagi helyzete ezt megengedi! 

 2. E második kérdésed is arról tanúskodik, hogy téves információid 

vannak. A reinkarnáció természetesen nem foglal el főhelyet a Bibliában, 

mert nem is tartozik a lényeghez! A lényeghez az tartozik, hogy Én, Jézus, 

útként hirdettem meg Magamat minden jelenben élő ember számára. Ez a lé-

nyeg, és nem a reinkarnáció! Vannak olyanok, akik képesek mindent elhinni, 

amit másoktól hallanak, csak ne kelljen Engem komolyan követni. 
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 Isten nincs sem a múltban, sem a jövőben. Isten mindenkor a 

JELENBEN van! Ő az, aki VAN! Kérlek, ne légy hiszékeny, hanem hívő! 

 Akinek van füle a hallásra, az kétségtelen, hogy kihallja a reinkarnáció 

valóságát a Bibliából! De ismétlem: ez nem tartozik a lényeghez! A lényeg-

hez abban a szeretetben való növekedés tartozik, amelyet Én, Jézus, ÚJ pa-

rancsként állítottam elétek (Jn 13;34)! 

 3. Az általad említett személy médium volt. Csak az a kérdés, hogy ki-

nek a médiuma volt! Sok különböző értékű és minőségű szellemnek volt ő a 

médiuma! Ezért jövendöléseiben sok a homály és a tévedés. Csak sajnálni 

tudom azokat, akik jobban hisznek az ő jövendöléseiben, mint az Én evangé-

liumaimban! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"   

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

4479. 

Kérdező: NAGY ZAVAR VAN BENNEM! 

 1. Hogyan kontrolláljam magam? 

 2. Izlandi terveimről szeretnék információt kapni! 

 3. Beszélhetek-e a Nagyimmal, aki már eltávozott a Földről? 

HANG: "Drága Gyermekem!  

 1. Önmagad helyes megismerése és céljaid elérése érdekében történő 

„pályamódosításaid” reális felmérése a cselekedeteid tükrében mutatkozik 

meg. Ha reggel szánsz rá bizonyos időt, hogy átgondold az elinduló napod 

feladatait, ha este szánsz rá bizonyos időt, hogy felmérd a reggel átgondolt 

feladataid megvalósítását, akkor rövid időn belül (pár hét) tudni fogod azt, 

hogy ki vagy, és milyen vagy! 

 2. Én, Jézus, csak a saját terveimről adhatok neked információkat. E 

tervek pedig nem lehetnek ismeretlenek előtted, mert van lelkiismereted, és 

minden olyan döntésed kapcsán, amely boldogságodat, benső békédet érinti, 

e lelkiismereteden keresztül tudatom veled, hogy helyesen vagy helytelenül 

döntöttél. Vagyis egyezik vagy nem egyezik a veled kapcsolatos terveimmel 

az, ahogy dönteni akarsz, illetve ahogy döntöttél. Aki szeret, az félt. Én, Jé-

zus, úgy féltlek téged, hogy nyugtalanságot élsz meg akkor, ha nem vagy ter-

veimmel szinkronban. 

 3. Természetesen beszélhetsz az elhunytakkal, de vigyázz! Azok a 

gondolatok, sugallatok, amelyek téged nem hoznak Hozzám közelebb, ártó 

erőktől származnak még akkor is, ha te úgy gondolod, hogy szeretteid szól-

nak hozzád! 
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 Mivel szabad lény vagy, ezért döntéseidért felelsz magad előtt! Abban 

biztos lehetsz, hogy bárhol vagy, és bárkivel kapcsolatban valami döntés fo-

galmazódik meg benned, Én, Jézus, mindig veled vagyok! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4480. 

Kérdező: NAGY BENNEM A KÁOSZ!  

 1. Hogyan élhetnek együtt a bárányok a farkasokkal? 

 2. Hogyan élhetnek együtt a keresztények a nem keresztényekkel? 

 3. Hogyan lehet felvenni a világ bűnét? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az okosság és az óvatosság megélésével mindaddig, amíg a farkasok 

marják egymást, a bárányok tudnak legelészni. Ha a farkasok összefognak a 

bárányok ellen, akkor a farkasok képesek elpusztítani a bárányoknak azt az 

életét, amely amúgy is mulandó! Így az okos és óvatos bárányok mindenkép-

pen jól járnak! 

 2. Ha azokat nevezed keresztényeknek és nem keresztényeknek, akik 

bárányok, akkor ugyanúgy kell egymás mellett élniük, amint a bárányok él-

nek e világban a farkasok között. 

 Senki nem lesz bárány attól, hogy megkeresztelték, és senki nem lesz 

farkas attól, hogy nem keresztelték meg! Mindenki attól lesz bárány, hogy 

Engem, Jézust, az Isten Bárányát, követ, és attól lesz farkas, hogy nem követ! 

 3. A világ bűnét, tehát az önzés és a felelősség-áthárítás közegében az 

önzetlenséget és a felelősség-felvállalást úgy lehet felvenni, ahogy azt Én, 

Jézus, tettem. Senki nem hivatkozhat arra, hogy képtelenség igenelni, képte-

lenség törekedni az Általam adott új parancs megvalósítására, ha valaki  va-

lóban követni akar Engem (Jn 13;34)! Nálam nélkül semmit sem tehettek, de 

Általam, Velem és Bennem minden jóra képesek vagytok! 

 Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4481. 

Kérdező: LELKEM ÁLLAPOTÁRÓL KÉRDEZEM A HANG-ot 

 1. Két „látomásomról” kérdezem a HANG-ot. 

 2. Leányom betegsége karmikus eredetű? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. „Látomásaid” kétségtelenül kegyelmi látomások voltak. Mind a ga-

lambok, mind a megmozduló kép mélyíteni akarja benned azt a bizonyossá-
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got, hogy szeret téged az Isten akkor is, amikor körülményeid miatt kereszte-

ket kell cipelned. Természetes az is, hogy e „látomások” létrejöttéhez az 

idegrendszeredet is felhasználta a kegyelem. Ez semmit nem von le abból, 

hogy Isten erősíteni akar téged a hitben, a reményben és a szeretetben! 

 2. Nem a jelen életben „fölszedett”, hanem magával hozott betegség 

az, amely által neked is, leányodnak is adósságot kell törlesztenetek.  

Neked azért, mert előző életedben elhanyagoltál bizonyos betegápolást, 

neki pedig azért, mert túltengő hiúsági komplexusait így tudja letörleszteni. 

 Arról légy meggyőződve, hogy sem te, sem leányod - akkor sem, ha le-

ányod jelenlegi vagy a közeljövőben történő állapota nem ezt mutatja - nem 

szakadhattok el Tőlem! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4482. 

Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM! 

 1. Kétszer mentem férjhez, de nem templomban. 

 2. Fiam nincs megkeresztelve! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem a szertartás, hanem a magatartás számít elsősorban  Isten előtt. 

Ha magatartásod igyekszik felzárkózni Hozzám, Jézushoz, akkor valóban 

fontos, hogy e magatartást bizonyos szertartás lepecsételje! Első tehát a ma-

gatartás, és csak utána van értelme a szertartásnak! 

 Akkor felel meg magatartásod Nekem, Jézusnak, ha vállalod azt az 

UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam.  Ennek az ÚTNAK válla-

lása így fogalmazható meg: soha senkinek nem szabad ártani, mindig min-

denkinek meg kell bocsátani, és vállalni kell a szolgáló szeretet, a másokon 

segítés áldozatát. Ennek vállalásához nélkülözhetetlen a rendszeres imádság 

és - az evangéliumaim alapján - a Velem történő foglalkozás, tehát tanulás.  

Meg kell még találnod azt az egy-két embert, akivel nevemben össze 

tudtok jönni, hogy Velem foglalkozzatok! Nagyon szeretnélek tanítani és 

erősíteni benneteket (Mt 18;20)! 

 2. Csak annak a keresztelésnek van értelme, amelynek gyökere a HIT 

talajából táplálkozik! A szellemi lények területén Isten világa nem automati-

ka! Hozzám, Jézushoz, csak azok tartoznak, akiknek az a  szándékuk, hogy 

szabad döntések sorozata által mutatkozzék meg hűségük! 

 Ne nyugtalankodj hát meg nem keresztelt gyermeked miatt! Minden-

képpen csak az ő szabad döntése juttathatja őt el Hozzám! 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
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************************************************************ 

4483. 

Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL! 

 1. Újjászülettem-e? 

 2. Gyakran vagyok szeretetlen. Mit tegyek? 

 3. Elégedetlen vagyok sükösdi szolgálatommal. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mint tudod, csak az üdvözül, aki újjászületik. Az újjászületés két 

akarat egybefonódása által történik. Az egyik az ember részéről. Vágyódni és 

kérni kell! A másik az Isten részéről. Ez történhet éber állapotban, alvás álla-

potában és a klinikai halál állapotában. Az egészen biztos, hogy megtörténik, 

ha valaki hisz benne, vágyódik utána, és kéri ezt a maga számára! 

 Az újjászületés egy olyan istenélmény, amely nem azáltal ismerhető 

fel, mert kívülállók mondják, és az, akinek mondják, ezt elhiszi, hanem 

egyéni megtapasztalásból! Amikor valaki azt tapasztalja önmagán, hogy 

kezd mindent másképpen látni, mint „megtérése” előtt! Természetesen ezt a 

kívülállók is feltétlenül érzékelik, és szóba is hozzák, de gyakran nem újjá-

születésnek nevezik, hanem gyakran leminősítik az ilyen embert. (Pl. ez 

megbolondult, nem számol e világ realitásával, stb.) 

 2. Kétségtelen, hogy a természeted vonásait magaddal hoztad! De ez 

nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak tudomásul kell venned! Sőt! Pontosan 

azért hoztad e vonásokat magaddal, hogy Általam, Velem és Bennem, a te 

Jézusodban finomítsd, illetve leoldd fonákságaidat! Újjászületésed azt is iga-

zolja, hogy az erre való törekvésedet nem adod fel. 

 3. Az elégedetlenségnek csak akkor van létjogosultsága, ha a szeretet-

ben való növekedést segíti elő. Ilyen értelemben tehát a fejlődés motorja! 

 Ha törekszel a lehető legjobban végezni szolgálatodat, és mégis elége-

detlen vagy, akkor sem szabad gyorsan változtatnod a szolgálaton, mert elé-

gedetlenséged lehet kísértés is. Ha nem kísértés, akkor maguk a körülmények 

fognak úgy változni, hogy látni fogod: a szeretet növekedése kívánja azt, 

hogy más szolgálatot vállalj. Ne feledd: a szeretet másik neve türelem, vagy-

is a várakozni tudás! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4484. 

Kérdező: HISZÉKENY  VAGYOK! FÁRASZT AZ IMÁDSÁG! 

 1. Sokszor kihasználnak, becsapnak! 

 2. Van, amikor ima-csömöröm van! 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A HIT és a hiszékenység két külön világ! A HIT abból táplálkozik, 

hogy Engem, Jézust, igyekszik egyre jobban megismerni. A hiszékenység 

pedig eltorzult bizalom az emberekkel kapcsolatban. Ha ezt felismered, ak-

kor már megtaláltad a megoldást is. Nagyon fontos az okosság és az óvatos-

ság! Emberekben csak annyiban szabad megbízni, amennyiben azok már elő-

re rászolgáltak e bizalomra! NINCS megelőlegezett bizalom! Még Isten is 

csak azért kérhet bizalmat tőletek, mert igazolta előttetek, hogy Benne és 

csak Benne szabad megbíznotok! 

 Hited akkor mélyül, ha gyakran olvasod evangéliumaimat, és ha találsz 

egy-két embert, akiket szintén EZ érdekel (Mt 18;20). 

 2. Amíg imáid egyoldalú szövegelések, amelyek arra irányulnak, hogy 

Isten igazodjék az akaratodhoz, addig imáid valóban inkább fárasztóak lesz-

nek, és nem lesznek erőforrások számodra. 

 Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet Hozzám akarod emelni. A leg-

gyümölcsözőbb imaforma a PÁRBESZÉD-IMA! Az első HANG-könyv ezt 

bővebben kifejti. Most csak tömören, de így is elmondom ennek lényegét: 

 Én, Jézus, boldogító módon élek benned az Atyával és a Szentlélekkel! 

Ha saját szavaiddal beszélsz Hozzám, s utána saját magadnak kezdesz olyan 

gondolatokat mondani, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak, 

akkor e gondolatokat Én mondom neked a Szentlélek által! Az ilyen gondo-

latokat ki kell préselned magadból, ha a benned boldogító módon élő Isten-

nel akarsz találkozni! El kell hát hinned, hogy Tőlem jönnek az ilyen gondo-

latok akkor is, ha te fogalmazod meg ezeket! Kell legyen benned annyi alá-

zat, hogy vedd tudomásul: nem te beszélsz ilyenkor magadnak, hanem Én, 

Jézus, a benned boldogító módon jelenlévő Lélek által. 

  Van az ősellenségnek egy fegyvere, az ELBIZONYTALANÍTÁS! 

Olyasmit sugall, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki. E kísértést le 

kell tudnod győzni! Ezt helyetted megtenni nem tudom! Nem vagy bábu! Ve-

led és érted mindent, de helyetted semmit! 

 Bizony igaz, hogy mindenkinek olyan az élete, mint az imája! Jól élni 

csak jól imádkozva lehet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4485. 

Kérdező: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE! 

 1. Akaratunk ellenére miért jönnek romboló gondolatok? 

 2. Nehezen tudok megbocsátani. 
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 3. Egészségemmel problémáim vannak! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A földi élet azért nem Mennyország, mert lehetősége van a Gonosz-

nak arra, hogy kísértsen benneteket. Ti azért jöttetek a Földre, hogy e kísérté-

sekkel szemben fölvegyétek a harcot. Abban biztos lehetsz, hogy erődön fe-

lüli kísértést nem engedek rád! 

 2. Meg kell értetned magaddal azt, hogy akik téged bántanak, valójá-

ban csak szeretnének bántani. Mivel te Istent szerető vagy, ők akkor is javad-

ra dolgoznak, amikor bántanak! 

Nekem sem volt ártalmamra az, hogy  keresztre feszítettek! Ezzel kap-

csolatban mondottam az emmauszi tanítványoknak, hogy ez javamra vált: 

„Ó, ti balgák.... Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24;25-26)! 

 Tehát amikor igazságtalanul bántanak, az akkor is javadra válik, ha ezt 

nem tudod megmagyarázni éppen akkor. Bizony igaz, hogy az igaz ember 

nemcsak hitből él, hanem boldogítóan, megbocsátani tudóan, tehát az irgal-

mas szeretet birtokában él szívbékében! 

 3. Sem az egészség, sem a betegség nem erkölcsi kategória. Ez azt je-

lenti, hogy lehet szívbékében élni betegen is, és lehet békétlenségben élni 

egészségesen is. 

 Az az egészséges hit, amely értelemmel alátámasztható, mindig bizto-

sítja azt a szívbékét, amelyet kívülről senki nem adhat, de el sem vehet! 

 Tudnod kell még a betegséggel kapcsolatban azt is, a betegség nem 

csupán a HIT próbája, hanem arra is való, hogy helyes önismeretre segítse 

azt, aki hitből akar élni. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4486. 

Kérdező: ÁLLANDÓAN CSALÓDÁSOK ÉRNEK! 

 1. Földi boldogságom miért szenved mindig csorbát? 

 2. Kell-e a házasságban a szeretett társért mindent megtenni? 

 3. Amihez értek, azt csinálom. Bánt az, ha megaláznak. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nincs égi és földi boldogság! Sem a bódultság, sem pedig az az álla-

pot, amikor valaki jól érzi magát, nem azonos a boldogsággal. A boldogság 

egy olyan benső szabadság következménye, amelyet el sem tud képzelni az, 

aki még nem tapasztalta meg. Tehát el kell hinni azt, hogy van! 
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 A benső szabadság ellentéte a különböző benső megkötözöttség. Azért 

mondom, hogy benső megkötözöttség, mert börtönben is lehet valaki benső-

leg szabad! Ennek elfogadására mindenki és minden körülményben képes. 

 Az Én, a te Jézusod neve ennyit jelent: Isten a szabadító! Isten plusz 

egy fő mindig abszolút többség! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem 

is tudok hatékony módon jelen lenni ott, ahol nem lehetek abszolút első! Ak-

kor vagyok abszolút első, ha nincs második, illetve ha Én mondom meg, 

hogy mi vagy ki következzék! 

 Tehát, ahogy befogadsz Engem, Jézust, úgy oldódnak le rólad megkö-

tözöttségeid. Ahogy oldódnak megkötözöttségeid, úgy válsz szabaddá. 

Ahogy szabaddá válsz, úgy éled meg azt a benső békét, amely a boldogság-

nak a másik neve! 

 Isten saját boldogságára teremtett minden szellemi lényt, tehát téged is! 

Ez azt is jelenti, hogy boldogságod kulcsa nem lehet más zsebében! E kulcs 

benned van! Benned, akiben boldogító módon vagyok jelen az Atyával és a 

Szentlélekkel. A kulcs nem valamilyen fizikális valóság, hanem egy olyan 

szellemi vállalkozás, amely által vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, 

amelyre felhívtam figyelmeteket nyilvános működésem kezdetén (Mk 1;15) 

 2. Semmiképpen sem kell senkiért mindent megtenned! Kivéve saját 

lelked, szíved békéjéért! Tehát Értem, a te Istenedért kell mindent megten-

ned! Mindaddig, amíg bálványozol bárkit is, tehát mindaddig, amíg úgy gon-

dolod, hogy valaki nélkül nem élet az életed, addig Én, Jézus, nem tudom 

Lelkem által megadni neked azt az újjászületést, amely nélkül semmiképpen 

sincs boldogság sem a Földön, sem a másvilágon (Jn 3;3). 

 Minden társkapcsolat csak akkor érdemli meg azt, hogy pozitív érték-

nek minősüljön, ha Hozzám hoz közelebb! 

 A másért mondott imának mindig van pozitív hatása! Vagy az, hogy 

akiért imádkozol, tisztultabban fog látni - ez csak akkor következhet be, ha 

az illető mindenképpen Hozzám akar tartozni, csupán megtévedt -, vagy az, 

hogy imád hatása vissza száll reád! Az nem történhet meg soha, hogy bárki-

nek az imájára is bárki, aki tudatosan rosszindulatú volt, jóindulatúvá váljék! 

„Kívülről” nem lehet senkit „megtéríteni”! Akiben nincs erre fogékonyság, 

annak ezt az Isten sem tudja megadni! Ha meg tudná adni, és mégsem adja 

meg, akkor Isten volna felelős azokért, akik elkárhoznak! A kegyelmi rend-

ben semmiképpen sem vagytok mások által rángatható bábuk!  

 3. Nagyon természetes, hogy azzal akarod keresni kenyeredet, amihez 

értesz! Sajnos az is természetes a földi életben, hogy megaláztatásokat kell 

szenvednetek. Nekem, Jézusnak, is vállalnom kellett a megaláztatás útját. 
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Azok, akik Engem, Jézust, vállalnak, feltétlenül meg fogják tapasztalni azt, 

hogy nem lehet különb sorsuk, mint az Enyém volt. Csupán „méretben” lehet 

különbség. Minőségben nem! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

4487. 

Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? 

 1. Szívem tele van hálával! 

 2. Látni szerettem volna Máriát Medjugorjében! 

 3. Átölelt a Fény!  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Csak azokra a kérdésekre tudok válaszolni médiumom által, amely 

kérdéseket ő ki tud olvasni leveleitekből. Az olvashatatlan írások megfejté-

sében nem támogathatom őt, mert akkor helyettetek tennék olyasmit, amit 

nektek kellett volna megtennetek. Vagyis azt, hogy olvashatóak legyenek írá-

saitok. Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! 

 1. Nagy öröm Számomra, a te Jézusod számára az, amikor hála száll 

szívedből Istenhez! Bizony igaz, hogy amint a Szentlelket meg lehet szomo-

rítani, úgy meg is lehet örvendeztetni! Azért örülök szíved hálájának, mert a 

benned élő hála lehetővé teszi azt, hogy tisztuljon benső látásod, s még job-

ban tudd átélni azt, hogy örömöd forrását nem kívülről kell várnod, mivel 

Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel benned élünk (Jn 14;23)! Tehát lel-

kierőd és örömöd FORRÁSA számodra mindig kimeríthetetlenül rendelke-

zésedre áll! Ezért méltán mondhattam tanítványaimnak: „Annak örüljetek, 

hogy nevetek föl van írva a mennyben! (Lk 10;20)” 

 2. Ne feledd: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek! (Jn 20;29)” 

Igen, mert nem a rendkívüliségek viszik előbbre a lélek fejlődését, hanem az 

áldozatokat vállaló, hitből táplálkozó szeretet! 

 3. Újjászületésed jeleként kaptad azt az élményt, amelyben részed volt. 

Bár fontos, hogy milyen vagy, de a nagyobb hangsúlyt arra kell tenned, hogy 

az Enyém vagy! Ez tudja ápolni benned a hazataláltság örömét, amely a Föl-

dön elérhető boldogságnak a másik neve. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4488. 

Kérdező: SZERETNÉK JOBBÁ VÁLNI! 

 1. Halott vagy élő a lelkem? 

 2. Betegségem kiszívja belőlem az erőt! 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Abban a pillanatban, amikor valaki Hozzám, Jézushoz, fordul, máris 

él a lelke! A lélek halála ugyanis azt jelenti, hogy valaki tudatosan elfordult 

Istentől. Tehát bármikor visszafordul valaki Hozzám, már hallhatja is azt, 

amit a Velem együtt keresztre feszített egyik lator hallhatott: „Még ma Ve-

lem leszel a mennyben! (Lk 23;43)” Bízzál jobban az Én nagylelkűségem-

ben! 

 2. Kétségtelen, hogy érdemes minden betegségre kérni a gyógyulást. 

Az ilyen kérés feltétlenül meghallgatásra talál olyankor, amikor e kérés telje-

sülése az illető lelkének javára válik! De tudnotok kell, hogy minden beteg-

ségnek van erkölcsileg két pozitív értéke is. Az egyik pozitív értéke az, hogy 

bizonyos adósságtörlesztést eredményez. A másik pedig az, hogy helyes ön-

ismeretre juttat,  és ezzel Hozzám segíti a beteget. 

 Újra mondom: Bízzál jobban Bennem! 

 Megáldalak a FELTÉTLEN BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4489. 

Kérdező: MÉRHETETLEN  A GYŰLÖLET  KÖRÜLÖTTÜNK! 

 Meddig mehet el a Gonosz? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Gonosz csak addig mehet el, ameddig besegít abba, hogy az Istent 

szeretőknek minden a javukra váljon! 

 Az a gyűlölettenger, amelyet leveledben leírtál, semmit nem tud ártani 

azoknak, akik Engem, Jézust, valóban és igazán szeretnek! Nekem sem tud-

tak ártani még azzal sem, hogy keresztre feszítettek! Ebben is megláttam 

Atyám rejtett szándékát (Jn 18;11)! Abban biztos lehetsz, hogy részben adós-

ságot törlesztetek, részben pedig egyre tisztultabb önismeretre juttok a Go-

nosz támadásai következtében! 

 Az nem baj, ha nem látod át az ellenség próbálkozásainak azt az olda-

lát, amelyben megvilágosodnak előtted, hogy Isten görbe vonalakkal is tud 

egyenes sorokat írni! Ezt nem fontos átlátni. Ezt el kell hinni! Aki hisz ab-

ban, hogy Isten a szeretet körén belül GONDVISELŐ Isten is, annak nem je-

lent különösebb gondot, ha nem talál értelmes magyarázatot bizonyos ese-

ményekre. Elég az, ha tudja, ha hiszi: Isten az övéi számára valóban 

GONDVISELŐ ISTEN! Tehát soha nem engedi meg azt, hogy övéi erejükön 

felüli megpróbáltatást szenvedjenek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

************************************************************ 
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4490. 

Kérdező: MEGFELELŐ TÁRSRA VÁGYOM! 

 1. Remélhetem, hogy nem maradok egyedül? 

 2. Gyermekeimnek is szükségük volna apára! 

 3. Segíts, hogy jó irányban változzak! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tévedésben vagy, amikor azt gondolod, hogy akik akár többszörös 

próbálkozás után, de végül is megtalálták párjukat, boldogok! A menekülés 

nem old meg semmit! Cipelik sebeiket, szenvedik csalódásaikat akkor is, ha 

ezt egy kívülálló nem látja. Mindenki nagy tévedésben van, amikor úgy gon-

dolja, hogy a másik ember jobban járt az életben, mint ő! Ilyen nincs! Min-

denki úgy jár, ahogy akar! A bódulat és a boldogság nem árulnak egy gyéké-

nyen! 

 A vágyaid, a lehetőségeid és a képességeid harmóniája egyedül tőled 

függ! Én mindent megteszek a Magam részéről, amit e téren megtehetek ér-

ted! Csak abba ne ringasd bele magadat, hogy jobb körülmények is lehetné-

nek számodra, mint most vannak annak érdekében, hogy megtaláld lelked 

békéjét! Nem! Mindaddig, amíg hiszel Bennem, a pillanatnyi helyzet szá-

modra a legjobb arra, hogy növekedni tudj hitben, reményben és szeretetben! 

Az Én gyermekeim számára mindenkor a legjobb körülmény az, amely ép-

pen itt és most van! 

 Látszatra a keresztre feszítésem a világ legrosszabb körülménye volt, s 

Én azt is a legjobbnak éltem meg célom elérése érdekében (Lk 24;26)! 

 2. Isten minden szellemi teremtményének megadja azt, amire szüksége 

van. Ha ezt nem tenné, nem lenne JÓ ISTEN! Legalább azt hidd el, hogy Is-

ten van olyan jó, mint te! Te is megteszel mindent gyermekeidért, amit meg-

tehetsz. Isten is megtesz gyermekeidért mindent, amit megtehet! Az ő bol-

dogságuk is csak rajtuk fordul! 

 3. Én, Jézus, mindenkor rendelkezésedre állok, hogy növekedni tudj 

abban a szeretetben, amelyet új parancsként tártam elétek (Jn 13;34)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4491. 

Kérdező: MI A TERVE ISTENNEK VELEM? 

 Nem sok tartalma van az életemnek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Önmagában az, hogy hiszel Bennem, elég kell legyen Számomra arra, 

hogy némi fényt tudjak gyújtani benned! 
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 A vágyaid, lehetőségeid és képességeid rövid távon azért nem kerül-

hetnek összhangba, mert lelked mélyén hiszel Bennem! Igen. Nem vagy haj-

landó lemondani arról a vágyadról, hogy boldog légy! Nem vagy hajlandó a 

boldogság utáni vágyadat bódultságra lecserélni. Mindaddig van reményem 

benned, amíg valóban boldog akarsz lenni! 

 A boldogság egy olyan benső béke, amely együtt jár a hazataláltság 

örömével. Mivel ehhez szűk kapun és keskeny úton lehet csak eljutni, ezért 

legtöbb ember türelmetlenségében a bódultságot, tehát azt választja, ahová a 

széles úton és a tágas kapun lehet eljutni: „A szűk kapun menjetek be! Tágas 

a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan mennek be rajta. (Mt 

7;13-14)!” 

Tehát szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre, vagyis a boldog-

ságra vezet, és  kevesen vannak, akik felvállalják ezt. Mindaddig bízni tudok 

benned, amíg el nem veszíted a türelmedet abban a boldogság utáni várako-

zásodban, amelyben jelenleg is vagy.  

 Azt is meg kell mondjam neked, hogy az igazi, az Általam, a te Jézu-

sod által megkívánt szeretet lényegéhez tartozik a várakozni tudás (Jn 

13;34)! Vagyis az, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem 

arra, hogy az ENYÉM vagy! 

Mindaddig, amíg nem az Én szívembe, hanem valami mulandó sze-

mélybe, tárgyba, eseménybe veted reményed horgonyát, a csalódások, bó-

dultságok útját fogod járni! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy abszolút 

ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is tudok ott hatékony módon, 

boldogító módon számára jelen lenni. Bizony, nemcsak nem szabad, de nem 

is lehet „két úrnak” szolgálni! Nemcsak nem szabad, de nem is lehet Tőlem, 

Jézustól, is és mástól is várni a boldogságot! 

El kell hinned, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! Tehát ha Én, 

Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel úgy látjuk, hogy szükséged van egy 

olyan társra, aki segít téged a lelki fejődés útján, akkor lesz ilyen társad. De 

mindenkor igaz az, hogy Én, Jézus, maradjak számodra a legfontosabb! Em-

ber embert boldoggá soha nem tehet! Egyszerűen azért, mert nem egymásra, 

hanem mindannyian Istenre vagytok teremtve, és ezért nyugtalan marad szí-

vetek mindaddig, amíg Bennem, Jézusban, meg nem nyugszik! 

Te az örökkévalóság gyermeke vagy, és ennek lényegét már itt és most, 

tehát a mulandó földi életben is törekedned kell átélni! 

Aki egy csodálatos ország felé utazik, azt nem hangolhatja le sem a 

vonat rázkódása, sem a táj kietlensége, amelyen áthalad. Mindenkor át tudja 

melegíteni szívét a „végállomás” tudata. Ez jelenti azt, hogy az igaz ember 
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akkor igaz, ha benső békét hordoz, és akkor hordoz benső békét, ha élő hittel 

éli a mulandó földi életét! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4492. 

Kérdező: SÜKÖSD NEM TETT JÓT NEKEM! 

 1. Sükösdről visszatérve félelmeim vannak. 

 2. Rossz érzések szántanak a hátamon. 

 3. Álmomban Jézus lehajtott fejjel volt mellettem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Még erős idegzetűeknek is megterhelő átélni valamit abból, amit Én, 

a te Jézusod szenvedtem a Golgotán! E félelmedet képes enyhíteni az a tudat, 

hogy szeretlek, mérhetetlenül szeretlek, és mindenkor nemcsak benned élek, 

de érted élek benned! Te már a Győztes oldalán állsz, mert Én, Jézus, legyőz-

tem földi életem szenvedései által a Gonoszt! 

 2. Rossz érzéseid is fáradt idegzeted következményei. Akkor tudsz he-

lyesen pihenni, ha megfelelő módon elfoglalod, lefoglalod magad. Tehát 

számodra nem a passzív pihenés a megoldás! 

 3. Élő hited elmélyítésére történt az az álomlátásod, amelyben mellette-

tek álltam lehajtott fejjel. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4493. 

Kérdező: LEHET, HOGY IRÁNYÍTANAK? 

 1. Úgy érzem, irányítanak. Van több őrangyalom is? 

 2. Fényerőt kaptam, de küldtem belőle testvéremnek. Ez baj? 

 3. Többször is éreztem gyengéd simogatást, amikor egyedül voltam. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valóban irányítanak! De ez az irányítás soha nem erőszakos! Kell 

hozzá hit és bizalom, de nem kell hozzá hiszékenység! 

 Élő hit annyit jelent, hogy látni tudsz a szíveddel. A hiszékenység lé-

nyegében babona. Az babonás, aki valaminek vagy valakinek olyan erőt tu-

lajdonít, amilyet annak Isten nem adott. Légy hát okos és óvatos! 

 Általában több angyal is vigyázza életedet. De mindig van egy, aki na-

gyon ritkán változik! Ha adsz neki nevet, ő azt tudni fogja, és hallgatni fog e 

névre. 

 2. Mivel szeretetből küldtél  a kapott fényerőből, ezért te is nyertél ez-

által, mert növekedtél a szeretetben, és az is, akinek küldted! Óriási jelentő-
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sége van a másokért mondott imáitoknak, minden kegyelmi küldésnek (má-

sokért vállalt áldozatnak, böjtnek, alamizsnának, stb.)! 

3. A Szentlélek gyakran érzékelteti hatékony jelenlétét gyengéd simo-

gatással. Adj hálát ezért! Így erősödik hited és bizodalmad Istened iránt! Kü-

lönben is bőségesen van okod a hálaadásra! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4494. 

Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

 Három álmomról kérdezem a HANG-ot. 

 1. Gyógyíthatatlan betegségből meggyógyultam szívem odaadásakor. 

 2. Édesapám halálával próbára tett Jézus. 

 3. Volt férjem egy úton fog járni velem valaha? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Földi életetek legsúlyosabb problémáit is képes megszüntetni az 

olyan felajánlás, amikor valaki valóban szívét nyújtja Istennek! 

 Mivel a földi életben napról napra jönnek különböző problémák, ezért 

jó, ha reggeli imádban - tehát naponta készen vagy arra, hogy - Nekem, a te 

Jézusodnak ajánlod fel szívedet. Mindazt, amit Nekem ad valaki, abba bele-

költözöm, és úgy adom azt neki vissza! 

 2. A földi élet valóban olyan próbaidő számotokra, amelyben le kell 

vizsgáznia a hitnek és a szeretetnek egyaránt. A HITNEK, mely szerint csak 

az látja jól az életet, aki a szívével tudja azt látni, és a SZERETETNEK, 

amelynek másik neve a várakozni tudás! Feltétlenül találkozni fognak egykor 

azok, akiket a szeretet kötött össze a Földön! 

 3. E téren nem jósolhatok a jelen földi életetekre vonatkozóan, mert 

több szabad döntést kell hoznia neki is és neked is ahhoz, hogy jövőtök kö-

zös harmóniába kerüljön. 

 Két dolgot azonban mondhatok ezzel az álmoddal kapcsolatban is. Az 

egyik az, hogy a karma törvénye szerint egykor (nem szükségszerűen a jelen 

életetekben) megvalósul harmonikus találkozásotok. A másik pedig az, hogy 

az imának időt megrövidítő ereje is van. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4495. 

Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

 Hogyan vélekedsz rólam, Istenem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Először is tudnod kell, hogy fölösleges csodákat nem teszek. Ha meg-

tenném azt, amit neked kellene megtenned, pl. elmondanám médiumomnak 

azt, amit neked kellene elmondanod, akkor részben kiadnálak médiumom-

nak, részben pedig fölösleges csodát tennék, és ez úgy tűnne, mintha a te ér-

dekedben tenném ezt. Olyan lenne ez, mint annak az anyának a helytelen 

szeretete, aki megcsinálja gyermeke helyett a gyermek leckéjét, s úgy gon-

dolja, hogy ezzel jót tett a gyermekének. Nem! 

 A reggeli és az esti imáid pontosan arra valók, hogy tisztában légy az-

zal, miképpen vélekedek rólad! Nem igaz az, hogy nincs füled a hallásra! 

Igenis van lelkiismereted, s Én, a te Jézusod feltétlenül közlöm veled azt is, 

ha meg vagyok elégedve veled, és azt is, ha nem vagyok megelégedve veled. 

Neked is van lehetőséged a PÁRBESZÉD-IMÁRA! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4496. 

Kérdező: EGÉSZSÉGES SZERETNÉK LENNI! 

 Szeretnék lelkileg rendbe jönni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nagyon jól látod! Az idegrendszeretek  és az egész emberi test nem 

más, mint egy olyan műszerfal, amelyen a különböző lelki problémák villog-

tatják jelzőlámpáikat.  

Ez nem azt jelenti, hogy az egészséges lélek mindig egészséges testben 

tartózkodik. Nem, mert már a halál csírájával születtetek a Földre. Az vi-

szont igaz, hogy ennek a csírának kifejlődése, beteljesülése semmi gondot 

nem jelent az egészséges lélek számára. Minden szorongásnak, minden féle-

lemnek meg kell szűnnie ott, ahol a lélek megfelelő gyógyírt talál a sebeire! 

 Ha az első gomb nincs jól gombolva, akkor a többi sem kerülhet a ma-

ga helyére. Az első gomb minden szellemi teremtmény esetében a Teremtő-

jével való élő kapcsolat. Ez kikerülhetetlen! Erre minden szellemi lénynek, 

tehát minden embernek előbb-utóbb rá kell jönnie! A testi bajok tulajdon-

képpen erre kényszerítenek mindenkit. Erre lehet azt mondani, hogy az lenne 

a baj, ha nem lenne baj!  

Ha valakinek kificamodik a lába, akkor számára nem az a megoldás, 

hogy tanuljon meg járni a kificamodott lábával, hanem az, hogy tegye, tetes-

se helyre a bokáját! 

 A lélek kificamodottságát bizonyos értelemben nehezebb helyre tenni, 

mint egy lábat. Igen, mert a lélek esetében nem oly könnyen lokalizálható az 
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az orvoslási pont, ahol kezdeni kell a „kezelést”. De feltétlenül megtalálja az, 

aki keresi. Erre mondottam Én, Jézus, azt, amit a Mt 7;7-ben olvashatsz! 

 A nehézség éppen abban rejlik, hogy nem elég bevenni valami pirulát, 

mint a testi bajok tüneti kezelésekor. Nem elég bódulatba menekülnöd, ha-

nem szembesülnöd kell! Vállalnod kell azt a kereséssel járó komoly szellemi 

munkát, amellyel az Engem, Jézust, és saját magad megismerését felválla-

lod! 

 Ez a „terápia” három területet igényel. Ima, tanulás és találkozás olyan 

emberekkel, akikkel Rólam, Jézusról, lehet beszélgetni. 

 Szükséges tehát az olyan reggeli ima, amelyben kicsit elbeszélgetsz 

Velem. Elmondod, hogy bízol Bennem, és kéred áldásomat az elinduló na-

podra. Ha csak öt percet szánsz erre, már tapasztalni fogod ennek gyógyító 

hatását!  

Vállalnod kell legalább öt percet este is arra, hogy imában Velem, a te 

Jézusoddal találkozz! Igen, azt mondtam, hogy a te Jézusoddal, mert aki Ve-

lem kezdi a napját és Velem fejezi be, annak feltétlenül Jézusa vagyok! 

 Szükséges az is, hogy olvasd, tanulgasd evangéliumaimat. Nem azt 

mondtam, hogy a Bibliát, hanem azt, hogy az EVANGÉLIUMAIMAT! Ha 

valaki nem az evangéliumaimat tartja a LÉNYEG-nek, akkor mindent össze-

kutyul a Bibliában! Engem, Jézust, azok feszíttettek keresztre, akik jobban 

ismerték a Bibliát, mint bárki közületek. Így van ez ma is! 

 A harmadik terület - amely nélkülözhetetlenül fontos minden lélek 

egészségének érdekében, tehát a te lelked egészségének érdekében is - az,  

hogy találj olyan embert, embereket, akikkel beszélgetni tudsz az evangéliu-

maim olvasása közben felmerült problémáidról. A problémák megoldására 

ne a Biblia más helyei segítségével akard megtalálni a választ, bár ez is se-

gíthet! A helyes választ csak akkor fogadhatod el, ha össze tudod egyeztetni 

a józan eszeddel! Ez nagyon fontos! Igen, mert nem a Biblia a forrás, hanem 

az a Szentlélek, Aki az evangéliumaim és a józan eszed alapján akar gyógyí-

tani, vagyis boldogítani téged! 

 A lélek gyógyulása egyenlő a benső hazataláltság örömével! Ez a bol-

dogságnak, a benső békének a másik neve! 

 Drága Gyermekem! Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok! Benned 

élek (Jn 14;23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4497. 

Kérdező: SÚLYOS PROBLÉMÁK ELŐTT ÁLLOK! 



 98 

 1. Béküljek ki gyermekeim apjával az ő kedvükért? 

 2. Vállaljak-e munkát külföldön? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mivel Én, Jézus, útnak, IGAZSÁGNAK és életnek mondottam Ma-

gamat, ezért neked is csak IGAZSÁGOT mondhatok! 

 Azért mondhattam Magamat IGAZSÁGNAK, mert Én, Jézus, vagyok 

az egyedüli a Földön, aki nem részigazságokban gondolkodik, tehát mindent 

abban a nagy összefüggésben látok, amely nektek csak annyiban adatik meg, 

amennyiben a HIT távcsövén át szemlélitek problémáitokat. E bevezetés 

után mondom hát az IGAZSÁGOT! 

 A Szentlélek a kapcsolatok lelke! A szeretet a Földön elsősorban nem 

élvezet, hanem áldozat! Minden csak akkor mutatja meg igazi erkölcsi érté-

két, ha e mérlegre kerül: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Isten senkit 

sem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és 

ezért mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben meg nem nyug-

szik! Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Csak az nyer bocsánatot Istennél, 

aki képes megbocsátani embertársának! 

 Azt javaslom tehát, hogy hallgass gyermekeidre! A te földi életed is 

nagyon rövid, és neked is arra kell törekedned, hogy a halálod órája legyen 

földi életed legboldogabb órája! 

 2. Külföldi munkát csak az vállaljon, aki ezt családja kívánságára, be-

leegyezésével tudja megtenni. Nehogy menekülés álcázására történjék a kül-

földi munka vállalása! Még rövid időre is érvényes az az igazság, hogy szívet 

kell cserélnie annak, aki hazát cserél! 

 A döntés a te kezedben van! Igaz, hogy Én, Jézus, mindig rendelkezé-

sedre állok, de csak akkor, ha te is rendelkezésemre állsz! Vigyázni csak ad-

dig tudok rád, amíg te is vigyázol Rám! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL! 

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

4498. 

Kérdező: NINCS BÉKE A  SZÍVEMBEN! 

 1. Nagyon szenvedem a magányt! 

 2. Remélhetek-e? Lesz-e valaha igazi társam? 

 3. Lehetek-e valaha boldog a Földön? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A magány maga a pokol! És pokol a másik ember is! Az egyedüllét 

nem szükségszerűen magány! A magányt mindenki önmaga választja magá-

nak, ha akarja! Minden olyan törekvés, amely kívülről akarja feloldani a ma-
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gányt, ezt kutyák, macskák és egyéb állatok által képes legjobban megvalósí-

tani. De ezek is csak tüneti kezelést adhatnak!  

Az ember ember által nem magányt old fel, hanem tükröt kap. E tükör-

ben önmaga néz vissza önmagára. Lehet ugyan hosszabb-rövidebb ideig bó-

dulatban élni úgy, hogy valaki narkotikumnak használja fel a mellette élő 

embertársát, de a bódulat soha nem lehet azonos a boldogsággal! A menekü-

lés soha nem lehet azonos a szembesüléssel!  

Bizony a magányt választani kell! Bizony, csak az kárhozik el, aki 

akar! Bizony a boldogságot is választani kell! Bizony, csak az lesz boldog, 

aki akar! 

 Te már megtapasztaltad, hogy hogyan lehet valaki boldogtalan. Most 

elmondom neked, hogy hogyan lehet valaki boldog. Ha hallgatsz Rám, Jé-

zusra, akkor ezt is megtapasztalod, csakúgy, mint az eddigi boldogtalanságot. 

 Akkor indul el valaki a boldogság útján, ha nem kívülről befelé, hanem 

belülről kifelé vállalja élni az életét. Erre nyilván csak az képes, aki belül él! 

 Isten szükségszerűen közösség. Ezért boldog! Pokol lenne az élete, ha 

boldogságát kívülről várná! Isten minden szellemi teremtményét, tehát min-

den embert Önmaga boldogságára teremtette. Tudathasadásos lenne Isten, ha 

azok a teremtményei, akiket Saját boldogságára teremtett, nem Benne, ha-

nem valami, valaki másban találnák meg a boldogságukat. 

 Isten benned sem lehet jelen másképpen, csak boldogító módon! Ezért 

Én, Jézus, nyilvános működésem kezdetén nem azt mondtam, hogy alakítsá-

tok át körülményeiteket, hanem azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat 

(Mk1;15)! Lelkem által azért maradt rátok az Én tanításom, evangéliumom 

(nem a Biblia!), hogy ennek hogyanja kéznél legyen azoknak, akik nem bó-

dulni akarnak minden áron, hanem valóban boldogok akarnak lenni! Nem a 

másvilágon, hanem már itt és most! Az, aki nem éli meg a hazataláltság 

örömét itt a Földön, az nem fogja ezt megtalálni a halála után sem! 

 Az egyedüllét tehát nem magány! Az egyedüllét nagyszerű alkalom ar-

ra, hogy belülről találjon istenére az, aki istenére, vagyis saját boldogságára 

akar találni! 

 2. Olyan igazi társad, aki Engem, Jézust, helyettesíteni tudna, nem lesz. 

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, vagy első vagyok valakinek az életében, vagy 

nem is tudok ott lenni boldogító módon. Nem vagyok skizofrén! Nem va-

gyok tudathasadásos! Az lennék, ha bárki is - akit Isten saját boldogságára te-

remtett - másnál találhatná meg a boldogságát! Tehát vagy abszolút Első va-

gyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott hatékony módon! Akkor va-

gyok abszolút Első, ha nincs második! Illetve, ha Én mondhatom meg, ki, mi 
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a második. Isten az övéi számára a körülményeknek is az istene! Ha megfele-

lő helyre kerülhetek életedben, akkor feltétlenül gondoskodni fogok arról, 

hogyha szükséges, akkor találj magadnak társat azért, hogy jobban meg tud-

jak erősödni benned, jobban tudj erősödni Bennem! 

 3. Mint már említettem, a Földön kell boldoggá válnia minden ember-

nek, ha üdvözülni akar! A földi és a mennyei boldogság között csak látáskü-

lönbség van! Amit itt tükör által homályban láttok, azt ott színről színre fog-

játok látni. Ez jelenti azt, hogy a hit látássá válik! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4499. 

Kérdező: MÁSKÉPPEN LÁTOK NÉHA, MINT A MÉDIUM! 

 1. A boldogság nem mindig rajtunk múlik! 

 2. A nemszeretem dolgoktól a lélek szabadulni akar. 

 3. Érdemes-e bocsánatra az, aki soha nem volt a társam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ahhoz, hogy egymást meg tudjuk érteni, ugyanazon szó alatt ugyan-

azt kell értenünk. Ezért meghatározom a „boldogság” szót. A boldogság, ha 

két emberről van szó, akkor a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ebben 

az értelemben véve valóban igaz, hogy ez a boldogság kettőn áll! Ha pedig 

valakinek, tehát egy valakinek a boldogságáról van szó, akkor azt benső bé-

kének vagy a hazataláltság örömének kell nevezni. 

 Mivel Isten senkit nem teremtett a másik emberre, hanem Önmagára, 

ezért a két ember között létrejöhető boldogság, tehát a különbözőségek di-

namikus harmóniája soha nem tartozhat a lényeghez! Ennek hiánya nem 

érintheti senki benső békéjét, boldogságát. Nem, mert Isten minden szellemi 

teremtményében boldogító módon van jelen! Az tehát, aki a benne boldogító 

módon jelenlévő Istenben akarja megtalálni a boldogságát, az meg is fogja 

azt találni. Aki önmagán kívül valami, valaki mástól várja boldogságát, soha 

nem fogja azt megtalálni. Nem, mert az igazi boldogság helyett bódultságot 

keres. 

 A menekülést feltétlenül le kell váltani a szembesüléssel! A körülmé-

nyek - s ebben első helyen áll az, akit társnak szoktatok nevezni, s akiről 

előbb-utóbb kiderül, hogy nem társ - valójában tükör, amely által mindenki 

ráismerhet igazi önmagára. Az ember, aki szükségszerűen társas lény, mene-

külés által egy egész földi életen át hazudhat önmagának! Hazudhatja azt, 

hogy boldogságát mások miatt nem találta meg! Ennyit hát a boldogságról. 
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 2. Valóban szabadulni akar a nemszeretem dolgoktól minden egészsé-

ges lélek. De ez a probléma is fogalmi tisztázásra szorul. 

 A földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Mi-

nél nagyobb szeretete van valakinek, annál nagyobb áldozatra számíthat! 

Nekem, Jézusnak, és édesanyámnak, Máriának, volt a legnagyobb szerete-

tünk a Földön. Természetszerűen a legnagyobb áldozatot is nekünk kellett 

vállalnunk. 

 3. Értelmes ember értelmetlenséget nem tud soká képviselni. Értelmes 

ember csak akkor tud másnak, másoknak megbocsátani, ha rálát két valóság-

ra. Az egyik az, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. A másik eb-

ből következik. Vagyis az, hogy aki bárkinek ártani akar, az csak önmagának 

és a nem Istent szeretőknek árthat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem 

lehet szívbékéje annak, akit nem a helyes szeretet vezérel. Ismétlem: Azok, 

akik nem szeretetben élnek, azok szükségszerűen bódulatban, tehát hazug-

ságban, tehát természetellenes állapotban, tehát embertelenül élnek. Éppen 

ezért önmaguknak a legnagyobb ellenségei! Az él helyes szeretetben, aki 

Hozzám, Jézushoz, akarja igazítani életét. 

          Bizony csak akkor tudsz értelmesen megbocsátani másoknak, ha saj-

nálni tudod őket! De megbocsátanod kell, mert az önzés nem azonos az ön-

szeretettel, amely csúcsérték! Az önző ember boldogtalan ember akkor is, ha 

bántják, akkor is, ha nem bántják. Boldoggá mindenkit, magát az Istent is, 

csak az a szeretet tehet, amit valaki magában hord, és nem az, amit másoktól 

remél! 

 Istennek pokol lenne az élete, ha másoktól várná, hogy szeressék! Isten 

végtelenül boldog, mert végtelenül szeret! 

 „Bocsáss meg felednek, ha százszor bánt, százszor. Ha szívedben a 

pokol-harag tüze lángol, s el nem oltod benned ezt a szörnyű lángot, Isten 

sem bocsát meg tenéked, ha bántod!” Nem azért nem bocsát meg, mert nem 

akar, hanem azért, mert nem tud úgy megbocsátani, hogy az téged boldogít-

son! 

 Szeretni annyit jelent, mint JÓT akarni. Azt a jót kell akarni mindenki-

nek, amit Isten akar neki. Ez sokszor nem egyezik azzal, amit ő szeretne, 

akarna magának! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4500. 

Kérdező: TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI! 

 1. Vágyom egy igazi társra! 
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 2. Tudni szeretném, merre vezet az út tovább?  

 3. Isten vezetését hol érzem, hol nem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Két szempontra kell felhívnom a figyelmedet. Az egyik az, hogy van 

egy általános emberi természet, s így vannak olyan általános vágyak, ame-

lyek mindenkinek az életében kisebb-nagyobb hatékonysággal megjelennek. 

A másik az, hogy amint nincs két egyforma falevél, úgy nincs két egyforma 

ember sem. Istennek mindenkiről külön-külön egyénre lebontott álma van, 

tehát rólad is! Ez jelenti azt, hogy Isten nem úgy szeret téged, mint minden-

kit, hanem úgy,  mint senkit a világon. Ezért van belőled egy! 

 A társ utáni vágy minden egészséges emberben felébred. De mivel en-

nek lényege az, hogy mindenki szeretné, ha szeretnék, és szeretné, ha ő mást 

szeretne, ezért ez lehetséges akkor is, ha valakinek nincs kifejezetten egyet-

len személyt jelentő társa. 

 Isten az övéi számára megtapasztalhatóan a körülményeknek is az Iste-

ne, tehát aki élő kapcsolatban van Istennel, az bár lehet egyedül, de soha nem 

lehet magányos! Isten gondoskodik arról, hogy az övéinek szeretetigénye ki-

elégítést nyerjen. Isten az övéinek megadja azt a látást, hogy ezt megtapasz-

talják. 

 Ami pedig a másik iránti szeretet áradását jelenti, ez is lehetséges an-

nak, aki magában szeretetet hordoz. Sőt nemcsak lehetséges, hanem egyene-

sen szükséges! Így tehát az élő hit és az élő szociális érzék minden jó szán-

dékú embert megóv a magányosság poklától! 

 2. Belülről kell ráérezned mindenkor arra a hogyan továbbra, amely 

utat járnod kell! A rendszeres reggeli és esti imák, de főleg a reggeli imák 

pontosan arra valók, hogy Én, Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel bol-

dogító módon benned élek, szívedet megnyugtató módon segítsek neked át-

gondolni napi teendőidet. Nagyon fontos tehát a reggeli PÁRBESZÉD-IMA! 

 3. A földi életben a hitből élés nem más, mint a szív szemével látni a 

világot. Aki így lát, az hol jobban, hol kevésbé, de feltétlenül meglátja annak 

az Istennek gondviselő jóságát, aki soha sem erőszakos, de el sem hagyja so-

ha övéit! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4501. 

Kérdező: VÁGYAIMRA KÉREM ÁLDÁSODAT! 

 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni!  

 2. Lelki vezetőm maradhasson mindig mellettem! 
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 3. Köszönök minden segítséget! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az újjászületést értékelésben nem előzheti meg a Lélekkeresztség! 

Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek (Jn 3;3). A Lélekkeresztség 

nem feltétlen feltétele az üdvösségnek! 

 Az újjászületésnek - az illető képességeinek és lehetőségeinek mértéke 

szerint - velejárója egy olyan új látás, amely által Engem, Jézust, mint utat 

fogad el valaki. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben erőt és 

szerepet (karizmát) ad a Lélek arra, hogy a szeretetben másokért tudjatok él-

ni.  

 2. Az enyéim számára csak az Én, a te Jézusod Lelke lehet az egyetlen 

lelki vezető! Ha valaki életében Lelkem nem abszolút ELSŐ, akkor ott nincs 

is jelen hatékony módon. 

 Kétségtelen, hogy Lelkem eszköznek felhasznál különböző teremtmé-

nyeket arra, hogy lelketeket vezesse, de azt, hogy kit és meddig használ fel, 

ne ti akarjátok eldönteni! Ezt bízzátok a Szentlélekre! 

 3. A hála nagyon fontos! Ez segít téged abban, hogy egyre jobban vedd 

észre életedben a gondviselő Isten munkáját. Bizony, Nálam nélkül semmit 

nem tehettek! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

4502. 

Kérdező: SZERETNÉK EGY KICSIT A JÖVŐBE LÁTNI! 

 1. Vágjak-e bele Amerikában egy három éves programba? 

 2. Leányom házasságával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Meg kell mondjam, hogy bár Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, de 

veled kapcsolatban sem bocsátkozhatom jóslásokba! Azért nem, mert szabad 

lény vagy, és nem bábu. Nincs előre megírt forgatókönyve a te életednek 

sem. Egyedül az Én, a te Jézusod élete történhetett bizonyos értelemben for-

gatókönyv alapján. Ez azért történhetett így, mert Én, Jézus, szabad voltam 

minden megkötözöttségtől a földi életemben is, és ilyen értelemben nem ren-

delkeztem azzal a választási szabadsággal, amely lehetővé tehette volna azt, 

hogy gyakorlatilag eltérjek Atyám akaratától!  

 Szabad döntéseidet neked kell meghoznod! Én, Jézus, két biztos kije-

lentést mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban.  

Az egyik az, hogy Én mindig és mindenhol rendelkezésedre állok ab-

ban, ami a szíved békéjét illeti. Lelkiismereted mindenkor olyan mikrofon 
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Számomra, amelyen keresztül mindenkor meghallhatod Lelkem hangját er-

kölcsi kérdésekben, problémákban, ha akarod.  

A másik az, hogy legyen alázatod döntéseid előtt meghallgatni az álta-

lad okosnak, bölcsnek ítélt embertársaidat, s több szempont mérlegelése után 

hozd meg felelős döntésedet! 

Mindenkor tudnod kell, hogy erkölcsi döntést - tehát a jó-rossz, az ön-

zés-önzetlenség elbírálásában - csak biztos lelkiismerettel szabad hoznod! 

 2. Leányod házasságával kapcsolatban arra hívom fel nagyon komo-

lyan figyelmedet, hogy nem te, hanem ő tartja kezében saját élete sorsát! 

Senki, maga az Isten sem veheti át tőle a felelősséget e téren! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL! 

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

4503.  

Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL! 

 1. A Mennyországban is vannak kényszergondolatok? 

 2. Nemet mondtam születésem előtt a megszállottságra, elmebajra? 

 3. Kapok védettséget őrangyalomtól? Tanácsot kérek! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Mennyország a tökéletes szabadság birodalma! Ott semmiféle 

kényszer nem létezhet! A Mennyország „lakóit” annyira átjárja Isten szerete-

te, és szeretetük annyira átöleli Isten boldogító látását, hogy ott semmiféle 

szellemi, érzelmi homály nem létezhet! 

 A földi életben az élő hit ad némi képet a bennetek valóban jelenlévő 

Mennyországról, de ez időnként alig érzékelhető. Ennek érzékelése nem is 

tartozik a lényeghez. A lényeg a HIT! Minél kevésbé érzékeli valaki önma-

gában a mennyek országát, annál nagyobb lehetőséget kap hite arra, hogy 

növekedjék. A Mennyországban nincs HIT. Ott LÁTÁS VAN! 

 2. Te mindennek ellene mondtál születésed előtt, ami eltávolíthatna 

Tőlem, a te Jézusodtól! Én, Jézus, pedig vigyázok arra, hogy erődön felüli 

kísértés ne érhessen téged! Jó, ha tudod, hogy sokkal nagyobb erővel rendel-

kezel, mint gondolnád! 

 3. Őrangyalod azért őrangyalod, hogy téged segítve tudjon egyre job-

ban növekedni abban a szeretetben, amelyben a Mennyországban sincs meg-

állás! A Mennyország teljessége növekvő teljesség minden ott élő szellemi 

lényben! 

 A bizalommal erősítő várakozni tudást tanácsolom továbbra is! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak ERŐMMEL, HŰSÉGEMMEL!" 

************************************************************ 
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4504. 

Kérdező: MI A TEENDŐM  A JÖVŐMET ILLETŐEN? 

 1. Van-e fontos feladatom az emberek felé? Talán a gyógyítás? 

 2. Többször láttam képeket a jövőmről. 

 3. Leánygyermekem lesz először? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Egyetlen fontos feladatod van! Naponta tenni az Isten akaratát! En-

nél fontosabb feladat nem létezik! Isten akaratának meglátása nem kompli-

kált dolog. Nem kell hozzá más, mint minden reggel rá kell szánnod pár per-

cet arra, hogy Velem, a te Jézusoddal megbeszéld napi teendőidet. Hidd el, 

hogy egy mosogatás és egy beteg gyógyítása között erkölcsi értelemben, te-

hát a boldogságot illetően semmi különbség nincsen! Sőt, ha valaki jobb 

szándékkal mosogat, mint más beteget gyógyít, akkor a mosogatás messze 

fölötte áll mindenféle gyógyításnak! Nem a „nagy tettek” viszik előbbre a lé-

lek ügyét, hanem az a szeretet, amely a szürke hétköznapok apró áldozatai 

felvállalásában teljesíti  Isten akaratát! 

 A test állapota nem tartozik az erkölcsi kategóriába! Lehetnek gonosz 

egészséges emberek, és lehetnek jóságos betegek. Gyógyítani mindenki tud! 

A legkisebb szeretetcselekedetből is árad gyógyító erő. Ilyen értelemben te-

hát nemcsak szabad, de kell is mindenkinek gyógyító erőt sugározni! Az vi-

szont nem tartozik a lényeghez, hogy meggyógyul-e valaki vagy sem! Mind-

annyian gyógyíthatatlan, halálos betegséggel jöttetek a világra! Tudnotok 

kell, hogy minél egészségesebb valaki, annál nagyobb felelősség terheli a 

lelkét! Ne az legyen hát számodra a fontos, hogy fizikálisan gyógyíts, hanem 

az, hogy úgy szeress mindenkit, ahogy azt Én, a te Jézusod megparancsoltam 

nektek (Jn 13;34)! 

 2. Csak azok a képek lehetnek hitelesek a jövőt illetően, amelyek egy - 

már elindult - folyamatot vetítenek eléd. Minden jövőbelátást annak megva-

lósulása hitelesíti. E téren hát ne légy hiszékeny! Ezt azért mondom, hogy 

megkíméljelek a fölösleges csalódásoktól. Az Ősmegtévesztő csak azokkal 

nem tud mit kezdeni e téren, akik számára a jelen megszentelésénél nincs 

fontosabb! 

 3. Jelenleg még egyáltalán nem dőlt el, hogy kinek, és egyáltalán le-

szel-e anya! Sokkal több szabad döntés áll előtted, semmint gondolnád! 

Ugyanakkor mások szabad döntése sem történik meghatározott forgatókönyv 

szerint.  Éppen ezért lehet beszélni szabad döntésekről! 

 Sem a múltban, sem a jövőben nincs az Isten. A múltban csupán ti él-

hettek emlékező képességetek alapján. A jövőben pedig fantáziátok, tervez-
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getéseitek alapján. Isten mindenkor a JELENBEN VAN. Isten az, aki VAN! 

Isten tehát nem a volt, nem a lesz, hanem az, aki VAN! 

 Biztos lehetsz abban, hogy éppen azért, mert Én, Jézus, egylényegű va-

gyok az Atyával, a jelenben mindenkor nemcsak vagyok, de érted vagyok je-

len benned! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4505. 

Kérdező: A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL 

 1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző  

    életeimmel? 

  2. Az összes szülőmmel fogok találkozni? 

 3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is  

    dönthetek másképpen? 

HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon örülök kérdéseidnek! E kérdések arról 

tanúskodnak, hogy értelmedet megnyugtató válasz nélkül nem akarod építeni 

további életedet. Ezért most Én, a te Jézusod az átlagnál kicsit bővebb vá-

laszt adok kérdéseidre. Teremtéseddel kell kezdenem. 

 Isten szabadon, mindenkitől függetlenül teremtett meg téged. De mivel 

saját boldogságára teremtett, ezt már csak a te beleegyezéseddel érhette el. 

Igen. Szeretni csak szabad döntés alapján lehet! Két lény között a boldogság 

- és ez Isten és szellemi teremtményeire is áll - a különbözőségek dinamikus 

harmóniája. Ez áll természetesen két szellemi teremtmény kapcsolatára is. 

 Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált 

boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nem-et mondtak 

erre, azok a bukott angyalok.  

A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nem-et mondá-

sukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is lát-

tam lehullani az égből (Lk 10;18). Azok számára, akik a nem-et mondó dön-

tésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy va-

lós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy  a Földön visszaszeresse-

nek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Mt 25;42-46)!  

  Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizál - az ön-

zés és a felelősség áthárítás -, valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten 

nincs, aki más bűnéért bárkit is, s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt 

nem fogadja el, az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét! 

Aki ezt nem fogadja el, az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak 

gondolja! 
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 Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándéká-

val születnek a Földre - vagyis vágykeresztséggel -, lehetőséget kapnak arra, 

hogy a Szentlélek által újjászülessenek. A mennyek országába csak azok jut-

hatnak, akik újjászülettek! (Jn 3;3)! Mindaddig újra kell születnetek, amíg 

újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen! Veletek és értetek mindent, de 

helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, az 

igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új 

szellemi lények legyetek! Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! El-

fogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni is kell! Nem elég Engem, Jézust, 

elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el Engem, aki 

ÚTNAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet el-

síbolni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és 

a lehetőség szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki 

azok életéből, akik valóban újjászülettek!  

Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat 

az Atyához! Az van az ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett 

kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus, 

lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról mondható ez el, aki tud-

ja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van, meg az 

ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik,  és marjátok 

egymást! A FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán 

belül igaznak tudjátok elfogadni az Én, a te Jézusod evangéliumaiban el-

mondott szavaimat.  

Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán lát-

ni! Nem, mert képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadá-

sára. Azért teszik képtelenné magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, 

mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában. Azért nincsenek, nem lehet-

nek ennek birtokában, mert  nem vagytok bábuk, s így minden Istentől jövő 

sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy evangéliuma-

imat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek, ahogy mondottam, a 

józan ész határán belül! 

UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és 

joga van ahhoz, hogy mások is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy 

ezt mindenki elmondhatja magáról. Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tar-

talma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT tartalma pedig a 

második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a kü-

lönböző vallások - sem cáfolja, de a gyakorlatban egyik sem fogadja el. 

Azért nem fogadja el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfo-
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gadná, akkor megbillenne az alá-fölé rendeltség, az engedelmeskedtetés alap-

ja! Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem fogadhatják el - csak elmé-

letben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok! 

Minden speciális hitet valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a 

Bibliából él, úgy, hogy azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta 

szavait az Én, a te Jézusod szavaival! Bizony az Általam, Jézus által, Földre 

hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az egymás szeretését 

az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (Jn 13;34), és 

emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja! 

Azért írtam e kérdésedre kicsit bővebben, mert a továbbiakban még 

vissza kell majd utalnom ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdé-

sedre: 

Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a 

gondolkodás-átalakítás (Mk 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely 

nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)! 

 2. Az Isten országában mindenki mindenkivel találkozni fog! Két 

irányból ölel át itt mindenkit a boldogság. Az egyik Isten színről színre látá-

sa, a másik pedig az egymással történő szeretetteljes találkozásaitok. 

 3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát 

pályamódosításokkal kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív 

döntésed, amelyet már születésed előtt meghoztál, és amelyet vágykeresztség 

kinyilvánításának lehet mondani, olyan, mint a rakéta kilövése. Az ilyen 

megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen dönté-

süket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és  az ő kedvét keresik 

(Jn 8;44). Ezekért nem is könyörögtem  (Jn 17;9)! 

De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre 

ügyelned kell arra, hogy nem tértél-e el az Általam, Jézus által, megkívánt 

iránytól! 

 Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni 

benneteket abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megélje-

tek. Az egyik csali a különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért 

mondhattam azokra, akik Engem valóban követni akarnak, hogy nem lehet 

más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (Jn 15;20). Engem, Jézust, nem le-

het a prófétáktól elindulva igazán felismerni. Akik ezt megpróbálták, egy 

sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk 

érdekében! De Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor 

és mit jövendöltek, írtak Rólam! Engem csak az evangéliumaimon át lehet 
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helyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek segítségét, és használja a 

józan eszét! 

 Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem 

döntöttek születésük előtt, éppen a „pályamódosítás” elmulasztása miatt, ép-

pen a Biblia összekuszált értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző 

speciális vallások hatására engedik bebeszélni maguknak azt, hogy nem is 

kell Engem  ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell születniük a Földön mindad-

dig, amíg újjá nem születnek! 

 Én, Jézus, nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján 

feltétlenül az lennék, ha nem lenne reinkarnáció. Egyik kijelentésem: „A 

szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz 

- sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - 

kevesen vannak, akik megtalálják (Mt 7;13-14).”  A másik pedig: „Én meg, 

ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 

12;32.).” A „kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok” ellen-

tétes kijelentéseim az újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethe-

tők! 

 E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellet-

tem döntötteket, mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok 

ellenére is a tévedés áldozataivá váljatok, ha lemondotok az 

ALAPALÁZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉRTELMES HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4506. 

Kérdező: KÉTSÉGBE VAGYOK ESVE! 

 1. Szeretett férjem halálos beteg. 

 2. Rettegek a jövőtől. 

 3. Semmiféle vigaszban nincs részem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azzal a látásmóddal, amellyel most rendelkezel, nem is lehetsz más 

lelkiállapotban, mint amilyenben vagy! Szinte képtelennek tűnik számodra 

elfogadni azt, hogy boldogságotoknak, lelki nyugalmatoknak kulcsát min-

denki önmagában hordja! Annak ellenére, hogy tudod, mindenki halálos be-

tegséggel született a Földre, mégis azt gondolnád jónak, ha nem úgy és nem 

akkor következne ez be nálatok, amikor és ahogy ez be fog következni. Mi-

vel pedig ezen te magad változtatni nem tudsz, hát csak az Isten lehet az, aki 

nem jól csinált valamit, ha olyan boldogságra teremtette az embert, amelyet 

soha - legalább is te - el nem érhet. 
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 Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy elmondjam és elétek éljem élete-

tek problémáira a megoldást! Ez pedig tömören így szól: Mindenkiben ott él 

az Isten boldogító módon! Erre a bennetek boldogító módon élő Istenre csak 

az talál rá, aki gondolkodásának átalakítását vállalva nem önmagán kívül, 

hanem önmagában akar e boldogító Istenére rátalálni (Mk 1;15)! 

 2. A HIT nem azonos a hiszékenységgel. Annak élő a HITE, aki szen-

tül meg van győződve arról, hogy az az Isten, aki az ÖRÖK JELEN, a jövő-

ben is ott lesz gondviselő módon akkor, amikor a jövő a jelenbe fordul! Ezt a 

lelki állapotot REMÉNNYEL-TELT állapotnak lehet nevezni. Ez minden 

szívbékének, benső harmóniának kimeríthetetlen FORRÁSA! 

 3. Te nem elégedsz meg silány vigasztalással! Ez nagyon jó, mert ez 

igazolja azt, hogy sem bódult, sem hiszékeny, tehát babonás nem akarsz len-

ni! Ezt Én, a te Jézusod megköszönöm neked! Így adsz lehetőséget Nekem 

arra, hogy felkészítselek arra az örök boldogságra, amely minden képzeletet 

felülmúl! Azok a sötét lelki utak, amelyeken most barangolsz, segítenek té-

ged abban, hogy a földi élet poklát ne hazudd magadnak szépnek. Bizony, a 

te hazád is, férjed hazája is a mennyben van! Ott, ahol Isten kimondhatatlan 

szeretete és szeretteitek szeretete soha véget nem érően biztosítja számotokra 

azt a boldogságot, amely utáni vágy itt a Földön még csupán vágyként él 

bennetek! 

 Kétségtelen, hogy Isten irántatok való szeretetét van, amikor a Földön 

is érzitek, és van, amikor nem érzitek. A rövid földi élet arra való, hogy ti 

mutassátok ki Isten iránti szereteteteket azáltal, hogy szeretitek egymást. A 

mennyek országa, amely ÖRÖK, azt fogja eredményezni, hogy örökre és 

végleg át fog járni benneteket Isten szeretete! 

 Nem úgy van, hogy milyen jó az angyaloknak, mert nekik nem kell 

megszenvedniük a földi élet poklát. Isten a saját boldogságát csak felkínálni 

tudja. Ennek elfogadása minden szellemi lény részéről erőfeszítést kíván. Ha 

nem így lenne, akkor bábuk lennétek, és nem szellemi lények! 

 Isten azért mondható GONDVISELŐ ISTENNEK, mert törődik gyer-

mekeivel: „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 öltözte-

ti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmas-
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kodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogá-

nyok 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 gon-

doskodik magáról! A mának elég a maga baja. (Mt 6;26-34)!' 

Isten tehát vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti szenvedéseiteket. De 

mindenképpen mindent a ti javatokra fordít. Bizony az istenszeretőnek min-

den a javára válik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4507. 

Kérdező: FIAM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

 Megjavul-e fiam élete? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Isten szerepeket kiosztó, és nem személyválogató! Isten mindenkinek 

mindenkor rendelkezésére áll! Isten bennetek él boldogító módon! 

 Az Én, a te Jézusod tanítását csak az fogadja el, aki akarja! Én, Jézus, 

ezt senkire rá nem tukmálhatom! Ha vállaljátok gondolkodásotok átalakítá-

sát, ahogy Márk evangéliuma 1:15-ben kérem, akkor a bennetek boldogító 

módon élő Isten biztosítja számotokra azt a szívbékét, amelyet a világ soha 

meg nem adhat, de el sem vehet senkitől! Ennek vállalását senki nem csinál-

hatja meg mások helyett. Én sem! Hitet ne ti kérjetek Tőlem! Én kérek tőle-

tek hitet! 

 Felnőtt gyermeked sorsa a boldogságát, benső békéjét illetően az ő ke-

zében van! A szabad döntés pontosan azt jelenti, hogy azt az Isten sem hatá-

rozhatja meg előre senkinél! Nemcsak egymás kezében, de az Isten kezében 

sem vagytok bábuk! 

 Azt nagyon jól teszed, ha imádkozol gyermekedért! Ezzel önmagadnak 

tartozol! Vagyis mindent meg kell tenned azért, hogy rád ő soha ne hivat-

kozhasson, amikor majd mérlegre kerül! Mindenkinek önönmagáért kell jó-

nak lennie! Ez nem önzés, hanem ÖNSZERETET! Ez pedig csúcsérték (Mt 

22;39)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4508. 

Kérdező:  NAGYANYÁMRÓL ÉS MAGAMRÓL 

 1. Nagyanyám kétszer is öngyilkos akart lenni. 

 2. Az esti imában volt egy csodálatos élményem.  
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 3. Élő kapcsolatom van az angyalokkal. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amint a test immunrendszere gyengül vagy megszűnik, a kis beteg-

ség is végzetes lehet, úgy a pszichikai immunrendszer, a remény gyengülése, 

elvesztése is végzetessé válhat. 

 Nagyanyád pontosan azért nem halhatott meg úgy, ahogy szerette vol-

na, mert így időt kapott arra, hogy életellenes döntésének következménye - 

az ezzel járó szenvedés - lelke mélyén Hozzám igazítsa őt az utolsó pillana-

tokban! 

 2. Te újjászülettél! Maga a Szentlélek tette hangsúlyozottá benned azt, 

hogy te az Istené vagy! Ez az élmény érzelmi szinten nem konzerválható, de 

mindenkor rendelkezésedre álló erőforrás számodra ahhoz, hogy valóban 

HITBŐL élő tudj maradni! Emlékeidből ez soha nem törölhető ki! 

 3. Angyalaim szeretete kifogyhatatlan irányotokban! Adj hálát Istennek 

angyali kapcsolataidért! De itt is vigyáznod kell arra, hogy mindenkor tudd: a 

te lelki fejlődésed nem azon múlik, amit ők tesznek veled, hanem azon, amit 

te teszel szeretetből másokért! Az nagyon természetes, hogy ebben nagyon 

segítségedre vannak! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4509. 

Kérdező: CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖK! 

 Egy nagymama könyörög hozzád, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Először is tudnod kell, hogy sokkal jobban szeretem családodat, mint 

te! Ha ezt valóban elhiszed, akkor nem fogsz miattuk aggódni, csak önma-

gadért. Igen, mert nem nekik, hanem neked kell szabaddá válnod aggodalma-

idtól! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus, nem hiába lettem emberré, nem hi-

ába vállaltam azt az emberi sorsot, amelyet vállaltam, és nem hiába haltam 

kereszthalált! Mindezt értetek tettem, tehát a te családodért is! Ne féltsd hát 

őket! 

 Hidd el, hogy férjed és leányod is az Én, a mennyei Atya gyermeke, és 

a te Jézusodnak testvére! 

 Drága Gyermekem! Aggódásod beárnyékolja Isten iránti bizalmadat! 

Ennek pedig két nagyon kellemetlen következménye van. Az egyik az, hogy 

nem látszik rajtad az a felszabadult boldogság, amely kellene hogy jellemez-

zen téged, ha egyszer a mennynek országát hordozod szívedben. Úgy tűnik, 

az árad belőled, hogy akaratodat nem tudod érvényesíteni körülményeidben, 
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s ez látványos módon megkérdőjelezi azt, hogy számodra az Isten a körül-

ményeknek is az Istene. Aggódásod azt érzékelteti, hogy te nem hiszel ab-

ban, hogy mindenki csak önmagáért felel! Annak ellenére, hogy értelmeddel 

tudod, és tapasztalataiddal aláhúzottan tudod, hogy „kívülről” nem lehet sen-

kit boldoggá nevelni, mégis azt szeretnéd, hogy azt, amire Isten sem képes, te 

tudd megtenni! 

 A másik kellemetlen következménye hitetlenségednek, békétlenséged-

nek, aggodalmaskodásaidnak az, hogy környezeted még abban sem fog hall-

gatni rád, ami nyilvánvalóan jó! Ki akarhat olyan „igazságot” elfogadni, ami 

nem boldogítja az ilyen igazságot hirdetőt?! 

 Arra kérlek hát, hogy imádkozz családodért azzal a boldogító hittel, bi-

zalommal, amely elsősorban benned erősíti a hitet és a bizalmat. Ennek való-

ságát felmérheted azzal a magatartásoddal, amelyben nem uralkodni akarsz 

rajtuk, hanem erőd és lehetőséged szerint szolgálni akarod őket. Így és csak 

így tudsz növekedni a szeretetben, s így és csak így teszel meg mindent azért, 

hogy ők is kedvet kapjanak - mégpedig benső békéjük érdekében - gondol-

kodásuk átalakítására. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"! 

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

 4510. 

Kérdező: MI A TEENDŐM? 

 Sok problémám van! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nehezen olvasható és érthető leveledre a következőt tudom válaszolni: 

Én, Jézus, nem kívánok senkitől olyat, ami számára különleges prob-

lémát jelenthetne! Az, amit Én, a te Jézusod kíván tőled, az nem más, mint 

egy tisztességes reggeli és egy tisztességes esti imádság.  

Akkor tisztességes a reggeli imád, ha pár szóban megbeszélve Velem 

az elinduló napodat, majd áldásomat kérve magadra Velem és Értem indulsz 

útnak! Akkor tisztességes az esti imád, ha összevetve a reggeli imáddal hálát 

adsz mindazért, amit az elmúlt napon értékesnek mondasz, és bocsánatot 

kérsz mulasztásaidért. Ennyi az egész! 

Nem kérek Én tőled semmiféle engesztelő kápolnát,  semmiféle rend-

kívüliséget! Mindaz, amit kérek, nem más, mint az, hogy törekedj növekedni 

abban a szeretetben, amely a szürke hétköznapjaid munkáinak elvégzése 

közben kell hogy átjárjon téged! Ennyi az egész!  
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Még azt is kérem tőled, hogy higgy jobban Bennem! Hidd el, hogy na-

gyon szeretlek, és nemcsak benned élek, de érted élek benned! Ennyi az 

egész! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4511. 

Kérdező: AZ IDEG-ELME OSZTÁLYRA JUTOTTAM! 

 1. Ebben a testemben kapok-e rendkívüli adományokat? (Gyógyítást) 

 2. Hol és mit rontottam el? 

 3. Az imáimban kértek teljesülhetnek-e? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lel-

ke! Én, Jézus, aki azért jöttem közétek, hogy segítselek benneteket a gondol-

kodásotok átalakításában, ezt azért tudtam a mai napig is csak kis mértékben 

megvalósítani, mert sem akkor, sem most nem akarjátok vállalni a hétköz-

napok egyszerű életét, hanem kitűnni, feltűnni, rendkívüliségeket akartok 

felmutatni, ahelyett, hogy az egyszerű szolgáló szeretet keresztjét vállalná-

tok! Ezért szükségszerűen az idegosztályon köttök ki! 

 Én, Jézus, csak azokban tudok idegeket megnyugtatóan, benső békét 

biztosítóan élni, akik soha nem akarnak ártani senkinek, akik mindig meg 

akarnak bocsátani mindenkinek, és a képességeik alapján segíteni akarnak 

ott, ahol erre lehetőséget kapnak. Nem lehetnek ideg-elme problémák ott, 

ahol valaki a képességeit, lehetőségeit és vágyait összhangban tudja tartani. 

Ennek megvalósítására elsősorban alázat kell! Ha ez megvan, akkor ebben 

Én, Jézus, mindenkor segítségetekre állok! 

 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani 

gondolkodásukat (Mk 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irá-

nyában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROL, STB.), és ebben megme-

revülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal, való élő kap-

csolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor 

megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét. 

 3. Csak azok a kérőima tartalmak teljesülnek, amelyek szinkronban 

vannak a MIATYÁNK imádság kéréseivel! Annak idején nem azt mondot-

tam, hogy EZT imádkozzátok, hanem azt, hogy ÍGY imádkozzatok. 

 Tehát akkor remélheted kérő imáid meghallgatását, ha a MIATYÁNK 

hét kérésének bármelyike felismerhető a kérő imádban. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 JÓZANSÁG és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 
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************************************************************* 

4512. 

Kérdező: NAGY BENNEM A NYUGTALANSÁG! 

 1. Férjem öngyilkos lett. Nagyon megrendített bennünket!   

 2. Tele vagyok félelemmel, fájdalommal. 

 3. Lesz-e rend valaha gyermekeim szívében? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Vannak a reménytelenségnek olyan rejtett sebei, amelyek egyszer 

csak öngyilkosságban mutatkoznak meg. 

 Ti nem láttok bele a lélek mélységeibe! Ezért nem mondhattok elma-

rasztaló ítéletet senkiről még akkor sem, ha a legnagyobb „gonoszságot” kö-

veti is el! Én, Jézus, az irgalom rendjét kínáltam fel nektek, és szívetek béké-

jének csak ez lehet a táptalaja! 

 Mivel egy öngyilkosság annyira életellenes, ezért ez szükségszerűen 

megrendíti a környezetet. Csak arra kérlek, hogy két dologtól próbálj tartóz-

kodni. Ne akard megérteni, és ne akard elítélni!  Mindkettő az Istennek és az 

illető léleknek az ügye! 

 2. Van értelmetlen félelem. Ez valójában egy olyan érzelmi irtózás, 

amelynek oka általában karmikus. Vagyis már a születéseddel magaddal ho-

zott megkötözöttség. Ez hittel és Isten iránti bizalommal csökkenthető, sőt 

meg is szüntethető! Ha mégsem, akkor adósságtörlesztésként kell elfogad-

nod. Én, a te Jézusod nagyon sokszor szólítottalak föl benneteket e szavak-

kal: „Bátorság! Ne féljetek!” Mivel minden félelem mögött többé-kevésbé a 

halálfélelem húzódik meg, azért mindenkinek erősítenie kell magában az 

örök életbe vetett hitét! Bizony igaz, hogy az, aki Bennem, Jézusban, hisz, az 

halált nem lát sohasem (Jn 11;25-26)! 

 3. Egyszer bizonyosan rend lesz gyermekeid szívében is! De azt, hogy 

ez mikor fog megvalósulni, ők fogják eldönteni! Neked a saját lelki békéd 

érdekében bíznod kell abban, hogy ez meg fog történni! Ha Én, Jézus, nem 

lennék biztos abban, hogy Isten szellemi teremtményei, akiket Isten szeretete 

tart létben, egyszer vissza fogják szeretni Istenüket, akkor nem mondhattam 

volna el, hogy keresztre feszítésem után majd mindenkit Magamhoz vonzok 

(Jn 12;32)! Márpedig elmondtam, és ez be is fog következni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4513. 

Kérdező: ŐSZINTÉN KERESŐ EMBER VAGYOK! 

 1. Keresem a helyes utat! 
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 2. Tisztán szeretnék látni! 

 3. Megtalálhatom-e a HANG-könyvekben azt, amit keresek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Pontosan azért adtam médiumomnak azt a szerepet, amit kapott, 

hogy azoknak, akik értelmüket megnyugtató válaszokat akarnak kapni kérdé-

seikre, megkapják azokat. Jó helyen keresed tehát azt az UTAT, amellyel Én, 

Jézus, azonosítottam Magamat! 

 Szinte minden speciális vallás elismer Engem, Jézust, igazságnak és 

életnek. De útként mindegyik saját jogrendszerén belül akar eligazítani ben-

neteket. Engem, Jézust, is így akartak eligazítani speciális vallásom vezetői! 

 2. Az a vágyad, hogy láss tisztán, soha ne gyengüljön benned! Én, Jé-

zus, nem felelőtlenül jelentettem ki: „Nektek megadatott, hogy megismerjé-

tek az Isten országának titkait (Lk 8;10)!” Ezt pontosan azoknak mondottam, 

akik igenis keresők voltak! Tehát a mindenkori keresőknek, tehát neked is 

mondottam e szavakat! Amíg ápolod magadban a vágyat, hogy tisztán láss, 

addig bízhatsz abban, hogy okosan, szépen, lépésről lépésre betöltöm e vá-

gyadat! Minden benned felmerülő kérdésre addig keresd a választ, amíg olyat 

nem kapsz, amely megnyugtatja értelmedet. Igen! Én, Jézus, a Szentlélek ál-

tal - a lényeget, tehát a boldogságotokat tekintve - mindenkinek értelmet 

megnyugtató választ akarok adni. Tekintélyelvre, tehát arra, hogy ezt vagy 

azt nem lehet értelemmel felfogni, tehát érthetetlenül el kell hinni, csak ak-

kor hivatkozom, ha ez szívedet, tudatodat egyaránt meg tudja nyugtatni. (Pl. 

a szentostyában lévő jelenlétemmel kapcsolatban) 

3. A HANG-könyveket pontosan azért diktáltam, hogy tudjátok megta-

pasztalni ezt az ígéretemet:  „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zör-

gessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s 

aki zörget, annak ajtót nyitnak (Mt 7;7-8)”. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALAPALÁZAT LELKÉVEL! Az 

ALAPALÁZATNAK az van birtokában, aki kiáll a meglátott jó mellett, s 

ugyanakkor nyitott a jobb irányában.  

Ez a JOBB mindenkor csak Én, Jézus, lehetek számotokra, aki az 

evangéliumaim alapján jól meg- és felismerhető vagyok! Tehát  nem a kü-

lönböző speciális vallások, és nem a rangsorolás nélküli Biblia ! 

BÍZZÁL BENNEM! BÍZOM BENNED!" 

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

4514.  

Kérdező: Miképpen vagyunk istenek? 

Az Isten: TEREMTŐ! Az ember: TEREMTMÉNY!! 
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Az a BOLDOGSÁG, amely a különbözőségek dinamikus harmóniája, 

a Teremtő és a szellemi teremtmények között csak akkor jöhet létre, ha a te-

remtmény tisztában van teremtményi mivoltával. 

 A szellemi teremtmény csak saját létkategóriáján, fogalmi rendszerén 

belül tud foglalkozni a Teremtővel, de ez számára elég is! 

 A szellemi teremtmény a cselekvési kategóriái közül - alakítás, szerzés, 

vevés, adás - csak az ADÁS cselekvési kategóriáját mondhatja tökéletesnek, 

mert e kategórián belül mondható tökéletesnek egy létező, AKI mindig képes 

adni önmagát.  

Ezért a Teremtő, AKI állapotszerűen és szükségszerűen a mindent-adás 

állapota szerint konstituálta Önmagát, három olyan tulajdonságokat összefo-

gó központtal - SZEMÉLLYEL - rendelkezik, amelyek mindegyike csak be-

felé  HÁROMSÁG,   kifelé EGY, amit természetének nevezünk.  

 A három ISTENI SZEMÉLY közül az, akit FIÚNAK nevezünk, embe-

ri természetet vett fel. Jézusnak tehát, mint ISTENI SZEMÉLYNEK, isteni 

és emberi természete is van! Az emberi természete nem azonos az isteni ter-

mészetével! Ilyen értelemben Ő, aki ISTENI SZEMÉLY, kiüresítette Önma-

gát, vagyis csak az emberi természete szerint képes ISTENI SZEMÉLYE 

emberi megnyilvánulásokra. Isteni megnyilvánulásokra csak az Atyával és a 

Szentlélekkel együtt képes. 

 Míg Jézus, mint ISTENI SZEMÉLY, emberi természetet is hordozott, 

addig mi emberek, mint emberi személyek, csak Jézus isteni személye és 

természete által részesülhetünk Isten természetében. Ez tehát bennünk, éppen 

emberi személyünk által mindig korlátozott marad. Isten SZÍNLÉT! Mi em-

berek, szellemi lények, mindenkor RÉSZLÉTEK, vagyis teremtmények ma-

radunk! 

Míg Istenben végtelen képesség (személyiség) találkozik végtelen lehe-

tőséggel, addig bennünk véges képesség (emberi személyiség) áll szemben 

végtelen lehetőséggel. Ezért kivétel nélkül minden emberben mindenkor csak 

az tökéletes, ami az emberben JÉZUSI! De teljesen JÉZUSSÁ soha nem vál-

hatunk, mert a mi személyünk mindenkor emberi, tehát teremtett személy 

marad! Csak úton lehetünk efelé! E törekvés és nem e törekvés beteljesültsé-

ge a boldogsága a teremtett szellemi lényeknek! Csak addig mondható bol-

dognak egy teremtett szellemi teremtmény, amíg él benne ez a törekvés. Fé-

lelmetes kísértés a törekvés beteljesültségének a tudata! Az, aki erre tesz kí-

sérletet, túllépi teremtményi körének korlátait, vagyis a sátáni gőg csapdájába 
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esik, s szembe találja magát szent Mihállyal, akinek neve: KI OLYAN, 

MINT AZ ISTEN? 

 A különbözőségek dinamikus harmóniája, az Isten és ember közös 

boldogsága tehát az ember oldaláról mindenkor csak törekvésben, szándék-

ban valósulható, valósítható meg. Ez a teremtmény oldaláról tehát soha nem 

lehet beteljesültség, csupán alázatos tudomásul vétele annak, hogy a fejlő-

désnek a szellemi teremtmény részéről - amely fejlődés Istennél, a Színlétnél 

képtelenség - mindenkor csupán fokozatai vannak, de istenné soha nem vál-

hat! 

 Az, aki ezt nem veszi tudomásul, roncsolja magában Istent, mert fejlő-

dési szintre degradálja; és roncsolja magában az embert, mert a sátáni gőg 

csíráját ápolja magában.  

Szent Mihály, akinek a Sátán kiűzetése volt a feladata a boldogság ho-

nából, ezt jelenti: KI OLYAN, MINT AZ ISTEN?' 

********************************************************** 
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                                               TARTALOMJEGYZÉK 
4373. ELŐSZÓ 

4374. Kérdező: FEJLŐDNI VÁGYOM! 

1. Nagyon szeretnék egy közösséghez tartozni! A templom nem elég. 2. Munkahe-

lyemet otthagytam. Jól tettem? 3. Szeretek embereken segíteni. 

4375. Kérdező: MÉRHETETLEN SOK A SZENVEDÉSEM! 

1. Miért van annyi gonosz, irigy ember? 2. Engem sebeznek. Nem én sebzem maga-

mat! 3. Egy szerető társ után vágyódom. Miért nem adja meg az Isten? 

4376. Kérdező: BIZTOSÍTANI SZERETNÉM BOLDOGSÁGOMAT! 

1. Hogyan találom meg a boldogságot családommal? 2. Egy halottamról szeretném 

tudni, hogy mi van vele! 3. Munkahelyemen meddig lehetek? 

4377. Kérdező: BENSŐ ZAVARBAN VAGYOK! 

1. Mennyire adjak mások véleményére? 2. A szentáldozással problémáim vannak. 

4378. Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT! 

Aggódom! Leghőbb vágyam az, hogy leányom egészséges legyen! 

4379. Kérdező: MIKÉPPEN KÖVETHETŐ JÉZUS? 

1. Az erő világában nem lehet Jézust képviselni. 2. Ha valaki mégis ezt akarja, akkor 

mit tegyen? 3. Sokan támadtak. Még ördögnek is neveztek!  

4380. Kérdező: NEM TUDUNK EGYÜTT ÉLNI! 

Elválunk. Nem tudunk megfelelni egymásnak. 

4381. Kérdező: ÉDESANYÁM FELŐL  ÉRDEKLŐDÖM 

1. Ki volt az a nő, aki édesanyám mellett volt rosszullétében? 2. Mi van most édes-

anyámmal? 

4382. Kérdező: HÁZASSÁGOM TÖNKREMENT. ÚJ KAPCSOLATRA TALÁLTAM! 

1. Az Úr megáldja-e kapcsolatunkat? 2. Ismerem az ÚJ PARANCSOT! 3. Előző éle-

tünkben találkoztunk-e az új párommal? 

4383. Kérdező: LEGYEK APÁCA? 

1. Válasszam-e az apácahivatást? 2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni! 

4384. Kérdező: MI LESZ VELÜNK? 

1. Mi lesz beteg gyermekem további sorsa? 2. Hogyan bírom tovább keresztemet 

hordozni? 

3. Hogyan alakul a másik két gyermekem sorsa? 

4385 Kérdező: SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÜZENETET KÉREK! 

1. Szeretném tudni őrangyalom nevét! 2. Van-e személyemre szóló üzenete Jézus-

nak? 

4386. Kérdező: ÉRZELEM-E A HÁLAADÁS? 

Az Istennek adott hála az értelem vagy az érzelem függvénye-e?   

4387. Kérdező: MILYEN LELKI ÁLLAPOTBAN VAGYUNK? 

1. Milyen a lelki állapotunk férjemmel? 2. Mit tehetek lelkem érdekében? 3. Mi van 

elhunytaimmal?  

4388. Kérdező: JÖVŐMET ILLETŐEN KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Feltétlenül megbízhatok-e társamban? 2. Lehet-e gyermekem korom ellenére? 3. 

Kiadandó verseimmel itt vagy másutt lesz sikerem? 

4389. Kérdező: NAGYON ROSSZ LELKIÁLLAPOTBAN VAGYOK! 

1. Szinte mindenkit elvesztettem. Mit vétettem? 2. Anyám nagyon ragaszkodik hoz-
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zám. Szabadságra vágyom! 3. Megtalálhatom-e még az igazi társamat? 

4390. Kérdező: TUDATHASADÁSBAN SZENVEDEK! 

1. Nagyon szeretnék megszabadulni a negatív erőktől! 2. Kérem a Szűzanya áldását! 

4391. Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL! 

1. Baj van a hitemmel, reményemmel! 2. Tele vagyok megtorpanásokkal! 3. Nem 

vagyok a Tied, Uram? 

4392. Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK! 

1. Miért születtem a Földre? 2. Hol fogom felolvasni a könyvet? 

4393. Kérdező: RABSZOLGÁNAK ÉRZEM MAGAM! 

Férjem rabszolgának tart. Mit tegyek? 

4394. Kérdező: KEZDEK NAGYON TÖNKREMENNI! 

1. Zavarnak a kapott másvilági üzenetek. 2. Szeretnék megszabadulni az alkoholtól! 

4395. Kérdező: A MEGBOCSÁTÁSRÓL KÉRDEZEM  A HANGOT  

1. Kötelesség bocsánatot kérni is? 2. Kell-e önkritikát gyakorolni egy közösségnek? 

Illetve kell-e önkritikát gyakorolni adott esetben a közösség felé annak, aki  tévedett? 

3. Szabad-e figyelmeztetnünk egymást a bocsánatkérésre? Miért nehéz legyőznünk 

az egónkat? 

4396. Kérdező: FELTÉTEL NÉLKÜL HOZZÁD AKAROK TARTOZNI, URAM! 

Kérlek, add áldásod reánk! 

4397. Kérdező: HÁLA ÉS REMÉNYKEDÉS! 

1. Állok rendelkezésedre, Uram! 2. Segíts megszabadulni gyermekemmel való meg-

kötözöttségemtől! 3. Még mindig nehéz a szívem. Időnként nyugtalan vagyok. 

4398. Kérdező: TANÁCSTALAN  VAGYOK! 

1. Nem tudom, hogy mi az utam: egyedüllét vagy házasság? 2. Lakásbérléssel kap-

csolatban pályázatomat elfogadják-e? 3. Mit kezdjek azzal, aki életemben jelentke-

zett? 

4399. Kérdező: ELÉGEDETLEN  VAGYOK LELKI FEJLŐDÉSEMMEL! 

1. Hogyan lehet segíteni az idős korban halál felé közeledőkön? 2. Az emberalatti 

élet pusztulása nélkül lehetne emberi fejlődés? 3. János apokalipszise kozmikus ka-

tasztrófára utal? 

4400. Kérdező: EGY MAGÁN LEVÉL 

4401. Kérdező: SZERETNÉM, HA VÁGYAIMAT TELJESÍTENÉD, URAM! 

1. Sok-sok áldást kérek a magam számára! 2. Hű akarok maradni Hozzád! 3. Segít-

séged nélkül semmi vagyok! 

4402. Kérdező: TÖRVÉNYESEN EL AKAROK VÁLNI FÉREMTŐL! 

1. Férjem valóban elhagyott? 2. Fizikális bántalmazásokat szenvedtem férjemtől. 3. 

Az, ami nekem rossz, azzal ő meg van elégedve. 

4403. Kérdező: LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK! 

Állandó félelem, szorongás gyötör. Meddig tart még ez? 

4404. Kérdező: NAGYON ÉLÉNK ÁLMOT ÁLMODTAM! 

Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 

4405. Kérdező: SZÁMOLÁSI KÉNYSZEREM  VAN! 

Szeretnék leszokni számolási kényszeremről! 

4406. Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGISMERNI JÉZUST!  

1. Mi a feladatom a Földön? Bánt, hogy nem hallgatnak rám! 2. Jézusom! Te soha 
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nem nevettél? 3. Hála és köszönet mindenért! 

4407. Kérdező: HELYES-E AZ ÉLETFELFOGÁSOM? 

1. Beteg gyermekünk egyre agresszívabb. Mit tegyünk? 2. Egészségemmel nem so-

kat törődöm. Jól teszem ezt? 3. Felajánlottam magamat Istennek. Miért sírok annyit? 

4408. Kérdező: FÉRJEM FELFOGÁSÁVAL NEM ÉRTEK EGYET! 

Férjem szerint a házasságot csak a szex köti össze. 

4409. Kérdező: EGY TESTVÉREMEN SZERETNÉK SEGÍTENI! 

Egy szorongó testvéremnek kérek segítséget! 

4410. Kérdező: MI LESZ KÉTEZER SZILVESZTERÉN? 

1. Egy álmomról kérdezem a HANGOT. 2. Mi a feladatom? 3. Férjem megtéréséről 

kérdezem a HANGOT. 

4411. Kérdező: EGY VÁLASZ TÖBB LEVÉLRE! 

Mivel több levelet kaptam, amely levelek azt mondják el, hogy milyen csodálatos 

dolgokat tett íróikkal az Isten, ezért fontosnak tartom, hogy e levelekre megírjam a 

HANG VÁLASZÁT. 

4412. Kérdező: JÖVŐM IRÁNT ÉRDEKLŐDÖM 

1. Megváltozik-e férjem annyira, hogy leéljem vele az életemet? 2. Gyermekem 

anyagi nevelésére lesz lehetőségem? 3. Bízhatom-e kolleganőmben? 

4413. Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK! 

Lelki és testi fájdalmaim vannak. 

4414. Kérdező: AZ OKOZ PROBLÉMÁT, AMIRŐL NEM TEHETEK 

1. Miért születtem kistermetűnek? 2. Hogyan tudnék hatni testvéremre? 

3. Gyógyítsam-e pajzsmirigy túlműködésemet? 

4415. Kérdező: LÉNYEGES DOLGOKAT NEM ÉRTEK! 

1. Mások boldogtalanságára nem épülhet saját boldogságunk? 2. A sok megoldástól 

kiégett az agyam. Mit tegyek? 3. Nincs szexualitás életemben. Mit tegyek? 

4416. Kérdező: PÁR VIGASZTALÓ SZÓT KÉREK!  

4417. Kérdező: ZAVAROS GONDOLATOK GYÖTÖRNEK 

1. Nagyon sok zavaró gondolat merül fel bennem. 2. A halállal leoldódnak rólam az 

ilyen gondolatok? 3. A kárhozat vár rám, ha ilyen gondolatok járnak át engem? 

4418. Kérdező: HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK MIÉRT VANNAK? 

1. Egy könyvről kérek véleményt! 2. A halálközeli élményeknek mi az oka és a cél-

ja? 

3. A reinkarnációs hipnózis valóban régi életünkbe vezet vissza? 

4419. Kérdező: A BŰNRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Mennyiben bűn a gondolatban vétkezés? 2. Van-e pokol? 3. Bűn-e az öngyilkos-

ság? 

4420. Kérdező: HOL TARTOK, ÉS MIVÉ KELL LENNEM? 

1. Valóban Istennél voltam álmomban? 2. Hogyan tudnék jobban Istennek élni? 3. 

Vigaszom Isten szeretete. 

4421. Kérdező: NAGY LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK! 

1. Rám szakadt a magány teljes súlyával! 2. Tele vagyok szomorúsággal és félelem-

mel! 3. Amit tudnom kell, tudom! Még sincs lelki békém! 

4422. Kérdező: MIT TEGYEK MAGAMMAL? 

1. Mi a feladatom ebben az életben? 2. Szorongásomat mi által tudom feloldani? 3.  
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Milyen módon segíthetem családomat? 

4423. Kérdező: SZABADULÁST KÉREK! 

1. Isten fiává szeretnék válni! 2. Általad akarok boldog lenni! 3. Távolítsd el tőlem 

az ártó erőket! 

4424. Kérdező: DÖNTENEM KELL ANYÓSOMMAL KAPCSOLATBAN 

Jól döntök anyósommal kapcsolatban? 

4425. Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉRÜNK! 

Imacsoportunkra vonatkozóan kérünk eligazítást! 

4426. Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA 

Lk 16;22 és Mt 12;32 magyarázata. 

4427. Kérdező: ELVÁLJAK? 

1. Férjem szerint „elszálltam”. 2. Hűséges akarok maradni Hozzád, Jézusom! 3. Fér-

jem távol van lelkemtől. 

4428. Kérdező: GYÓGYULNI SZERETNÉK! 

Betegségem karmikus? Mit kell tennem, hogy meggyógyuljak? 

4429. Kérdező: NAGYON ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGAM! 

1. Miért kell megalázottan élnem? 2. Félek a haláltól. 3. Sokat imádkozom. 

4430. Kérdező: MIÉRT NEM HALLGATOD MEG IMÁIMAT? 

1. Miért kapnak kevesebbek az Istent szeretők, mint a világ fiai? 2. Miért nem telje-

sül állhatatos imáim kérése? 3.  Tiéd vagyok, Uram? 

4431. Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK A KÖRÜLMÉNYEIM MIATT! 

Mit akar velem a Jó Isten? 

4432. Kérdező: MUNKAHELYET KERESEK 

Miért nem tudok munkahelyet találni? 

4433. Kérdező: EGY NEHEZEN KEZELHETŐ GYERMEKRŐL... 

Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek? 

4434. Kérdező: SORSPROBLÉMÁVAL KÜZDÖK! 

1. Miért bántott az apám gyermekkoromban? 2. Rendbe fog jönni a kapcsolatom a 

férfiakkal? 3. Jogosan érzem, hogy kihasználnak? 

4435. Kérdező: HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM ISTEN IRGALMÁT! 

Hála és köszönet mindenért, Uram! 

4436. Kérdező: MÁSOK SOKAT ÁRTANAK NEKEM! 

1. Sok értékes ismeretet kivettek a fejemből. 2. Lehetek-e a Szentlélek elleni bűn-

ben? 

4437. Kérdező: FÖLBOMLOTT HÁZASSÁGOM HELYREÁLLHAT MÉG? 

1. Jól tettem, hogy kiléptem a házasságomból? 2. Helyrehozható még házasságom? 

3. Nagyon egyedül érzem magam! 

4438. Kérdező: MIT TEHETEK MÁSOKÉRT? 

1. Hogyan szabadulhatunk meg ellenségeinktől? 2. Mit kell tennem gyermekem bol-

dogságáért? 

3. Kitől kapom a benső utasításokat? 

4439. Kérdező: EGY LÁTOMÁS MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Egy látomásról kérdezem a HANG-ot. 

4440. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

1. Ha szellemi lények vagyunk, miért szükséges a test feltámadása? 2. A körülmé-



 123 

nyek, mint tükrök, nem torzíthatnak? 3. Templommal kapcsolatos két álmom volt.  

4441. Kérdező: SZERETNÉM, HA VÁGYAIMAT TELJESÍTENÉD, URAM! 

1. Sok-sok áldást kérek a magam számára! 2. Hű akarok maradni Hozzád! 3. Segít-

séged nélkül semmi vagyok! 

4442. Kérdező: TÖRVÉNYESEN EL AKAROK VÁLNI FÉRJEMTŐL! 

1. Férjem valóban elhagyott? 2. Fizikális bántalmazásokat szenvedtem férjemtől. 3. 

Az, ami nekem rossz, azzal ő meg van elégedve. 

4443. Kérdező: LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK! 

Állandó félelem, szorongás gyötör. Meddig tart még ez? 

4444. Kérdező: MILYEN IS VAGYOK VALÓJÁBAN? 

1. Apám megtalálta-e lelke nyugalmát? 2. Valóban olyan vagyok, mint a „tükörben”, 

férjem kijelentéseiben látom magamat? 3. Mindenért bocsánatot kérek Jézustól! 

4445. Kérdező: MÁRIA JELENÉSEIRŐL  

1. Mária soha nem jelent meg másnak, csak katolikusoknak? 2. Mi a teendőm a tisz-

tánlátás terén? 

4446. Kérdező. MIT TEGYEK? 

Kedves Asszonyom! 

Köszönöm levelét, bizalmát! Gondolatait a bennem megszólaló HANG elévittem, s 

most próbálom tolmácsolni azt, amit Ő mondott nekem ezzel kapcsolatban. 

4447. Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLATRA VÁGYOM ISTENNEL! 

1. Olyan imát kérek testi bajaimra, amely lelkemet is táplálja. 2. Visszatérő álmom: 

Külföldről mindig hazavágytam, de nem vettem ajándékokat. 3. Lélekkeresztelt va-

gyok-e? 

4448. Kérdező: HOVÁ TARTOZZAM? 

Felekezeti problémáim vannak. 

4449. Kérdező: BIZONYTALANNÁ VÁLTAM! 

1. Nagyon csalódtam valakiben. Mit tegyek? 2. Munkahelyemen sokat beszélnek ró-

lam. Mit tegyek? 3. Helyes úton járok? Min változtassak? 

4450. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

4451. Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAMMAL KAPCSOLATBAN 

1. Nagyon zárkózott vagyok. Bizonyos bőrbetegségem van. 2. Társam többször 

megütöttem. Túl nagy az igazságérzetem. 3. Világméretű közkinccsé szeretném tenni 

a HANGOT! 

4452. Kérdező: NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLEK 

1. Szörnyű körülmények között élek! 2. Mi van meghalt szüleimmel? 3. Voltak bol-

dogító látomásaim. Vágyom ilyenek után! 

4453. Kérdező: PROBLEMATIKUS EGYHÁZAMBAN  A SZOLGÁLATOM 

1. Jól tettem, hogy elhagytam az egyházi szolgálatot? 2. Álmom szerint bezárt helyen 

voltam egy szenvedő táborban. 3. Sükösdön csak azt és arról lehet beszélni, amit 

megengednek. 

4454. Kérdező: NEM VONZÓDOM EGY EGYHÁZHOZ SEM! 

1. Nem vagyok megkeresztelve, és csoporthoz sem tartozom. 2. Nem tartom fontos-

nak a gyermekkeresztelést. 3. Nem vonzódom egy egyházhoz sem. 

4455. Kérdező: MELLŐZÖTT VAGYOK! 
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1. A múltban és a jelenben is mellőzött vagyok. 2. Egyházam vezetői is igyekeznek 

félreállítani. 3. A Fokoláré mozgalomról és a Lélekkeresztségről kérdezem a 

HANGOT. 

4456. Kérdező: MAGAMMAL ÉS CSALÁDOMMAL PROBLÉMÁIM VANNAK! 

1. Hitem mikor válik tudássá? 2. Mit kell tennem lelki békém érdekében? 3. Gyer-

mekeimmel kapcsolatban mi a teendőm? 

4457. Kérdező: IRGALOMÉRT ESEDEZEM! 

1. Kaphatok-e megbocsátást? 2. Megtérnek-e gyermekeim, unokáim? 

4458. Kérdező: MI A TEENDŐM SZERETTEIMMEL KAPCSOLATBAN? 

1. Mit kell tennem elhunyt hozzám tartozóimért? 2. Betegségemben is Hozzád hű 

akarok maradni! 

4459. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Pió atyával kapcsolatos álmomról kérdezem a HANGOT. 

4460. Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK! 

1. Elhalt kisfiam és édesanyám bocsánatát kérem! 2. Elhalt férjemtől is bocsánatot 

kérek! Bánt a lelkiismeret! 3. Körünkben megloptak valakit. Jelentsük a rendőrsé-

gen? 

4461. Kérdező: HELYRE SZERETNÉM TENNI MAGAMAT! 

1. Miért kellett megszületnem? 2. Megtalálom-e azt az embert, aki boldogíthatna?  

3. Kívánságaim teljesülni fognak- e valaha? 

4462. Kérdező: MINDENKOR HŰ SZERETNÉK MARADNI! 

1. Nem tudom a JÓT állandósítani magamban. 2. Karácsonykor Lelked ereje jobban 

árad a világra? 3. Hogyan tudnál véglegesülni bennem és én Tebenned? 

4463. Kérdező: ISMÉT A DUÁL KÉRDÉS 

1. Már „bűnös” embert teremtett az Isten? 2. A „duál” utáni vágy nem Istentől van? 

3. Mi a jó abban, ha az ember nincs egyedül? 

4464. Kérdező: AMI TÖRTÉNT, MIÉRT TÖRTÉNT? 

1. Miért estem és ájultam el? 2. Elrejtőzve éltem gyermekemmel. A „kígyót melen-

getés” kijelentés Jézustól van? 3. Jézusé vagyok! Hallelúja! 

4465 Kérdező: BÍZNI AKAROK! 

Uram! Csodálom gondviselésedet! 

4466. Kérdező: HARMÓNIÁT SZERETNÉK HORDOZNI MAGAMBAN! 

Testi-lelki harmóniát szeretnék teremteni magam körül! 

4467. Kérdező: MÁSODIK HÁZASSÁGBAN ÉLEK! 

1. Előző házasságom tönkrement. Hozzád akarok tartozni, Uram! 2. Túl hirtelen 

természetű vagyok. 3. Családomért könyörgök! 

4468. Kérdező: KAPOTT SUGALLATOK  ÁLTAL SZERETNÉK SEGÍTENI! 

1. Tanúságot szeretnék tenni Rólad az emberek előtt! 2. A zöld könyvek alapján sze-

retnék segíteni az embereknek! 3. Úgy érzem, nem vagyok sátáni! 

4469. Kérdező: AZT SZERETNÉM TENNI, AMIT ISTEN AKAR! 

1. Szeretnék kis imacsoportot összehozni! 2. Szeretném újra visszakapni szellemi, 

lelki értékeimet! 3. Jó az, ha Dávid csillagára teszem orvosságaimat? 

4470. Kérdező: ISTENTŐL EMBERI SEGÍTSÉGET IS VÁROK! 

1. Lelki fejlődésemhez mi szükséges? 2. Segítőtársat szeretnék magam mellé! 

4471. Kérdező: MEGSZÁLLOTT FÉRJEM URALKODIK RAJTAM! 
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1. Csak félve és titokban imádkozhatom a férjem miatt. 2. Templomba nem járhatok 

a béke kedvéért. 3. Már a 88 éves anyám előtt is káromolja férjem az Istent. 

4472. Kérdező: MAGAMBAN ÉS HÁZASSÁGOMBAN IS PROBLÉMÁM VAN! 

1. Miért félek a sötétben? 2. Már kétszer spontán abortáltam. Talán nem vigyáztam 

eléggé? 3. Férjemmel nem vagyok összhangban kapcsolatunkban. 

4473. Kérdező: CSALÁDI ÉS EGYÉNI PROBLÉMÁM  VAN 

1. Egyik testvérem 20 éve elhagyta gyermekeit. Visszatér-e hozzánk? 2. Egyik test-

vérem alkoholista. Üdvözülhet? 3. Döntöttem Jézus mellett. Jól járom az Ő útját? 

4474. Kérdező: MELYIK NAP AZ ÚR NAPJA? 

A szombat vagy a vasárnap az Úr napja? 

4475. Kérdező: HOMÁLYOS ELŐTTEM AZ ÚJRASZÜLETÉS! 

1. Az újraszületés egészen új számomra. 2. Miért nem emlékezem előző életeimre? 

3. Mi lesz a konkollyal és a farkasokkal? Bárki mulasztása árthat-e bárkinek? 

4476. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 

1. Mivel már újjászülettem, nem kell újraszületnem? 2. Lesz majd új ég és új Föld? 

3. Mi a jele a prófétai elhívásnak? 

4477. Kérdező: SZOLGÁLNI AKARLAK, URAM! 

1. Mit tehetek halottaimért? 2. Helyesled tanúságtevéseimet? 3. Védjem magamat, ha 

bántanak? 

4478. Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

1. Miért titkolják a holt-tengeri tekercseket? 2. Miért törölték a reinkarnáció tanát a 

Bibliából? 3. Médium volt-e Nostradámus? 

4479. Kérdező: NAGY ZAVAR VAN BENNEM! 

1. Hogyan kontrolláljam magam? 2. Izlandi terveimről szeretnék információt kapni!  

3. Beszélhetek-e a Nagyimmal, aki már eltávozott a Földről? 

4480. Kérdező: NAGY BENNEM A KÁOSZ!  

1. Hogyan élhetnek együtt a bárányok a farkasokkal? 2. Hogyan élhetnek együtt a 

keresztények a nem keresztényekkel? 3. Hogyan lehet felvenni a világ bűnét? 

4481. Kérdező: LELKEM ÁLLAPOTÁRÓL KÉRDEZEM A HANG-ot. 

1. Két „látomásomról” kérdezem a  HANG-ot. 2. Leányom betegsége karmikus ere-

detű? 

4482. Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM! 

1. Kétszer mentem férjhez, de nem templomban. 2. Fiam nincs megkeresztelve! 

4483. Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL! 

1. Újjászülettem-e? 2. Gyakran vagyok szeretetlen. Mit tegyek? 3. Elégedetlen va-

gyok sükösdi szolgálatommal. 

4484. Kérdező: HISZÉKENY  VAGYOK! FÁRASZT AZ IMÁDSÁG! 

1. Sokszor kihasználnak, becsapnak! 2. Van, amikor ima-csömöröm van! 

4485. Kérdező: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE! 

1. Akaratunk ellenére miért jönnek romboló gondolatok? 2. Nehezen tudok megbo-

csátani. 3. Egészségemmel problémáim vannak! 

4486. Kérdező: ÁLLANDÓAN CSALÓDÁSOK ÉRNEK! 

1. Földi boldogságom miért szenved mindig csorbát? 2. Kell-e a házasságban a sze-

retett társért mindent megtenni? 3. Amihez értek, azt csinálom. Bánt az, ha megaláz-

nak. 
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4487. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? 

1. Szívem tele van hálával! 2. Látni szerettem volna Máriát Medjugorjében! 3. Át-

ölelt a Fény!  

4488. Kérdező: SZERETNÉK JOBBÁ VÁLNI! 

1. Halott vagy élő a lelkem? 2. Betegségem kiszívja belőlem az erőt! 

4489. Kérdező: MÉRHETETLEN  A GYŰLÖLET  KÖRÜLÖTTÜNK! 

Meddig mehet el a Gonosz? 

4490. Kérdező: MEGFELELŐ TÁRSRA VÁGYOM! 

1. Remélhetem, hogy nem maradok egyedül? 2. Gyermekeimnek is szükségük volna 

apára! 3. Segíts, hogy jó irányban változzak! 

4491. Kérdező: MI A TERVE ISTENNEK VELEM? 

Nem sok tartalma van az életemnek. 

4492. Kérdező: SÜKÖSD NEM TETT JÓT NEKEM! 

1. Sükösdről visszatérve félelmeim vannak. 2. Rossz érzések szántanak a hátamon. 3. 

Álmomban Jézus lehajtott fejjel volt mellettem. 

4493. Kérdező: LEHET, HOGY IRÁNYÍTANAK? 

1. Úgy érzem, irányítanak. Van több őrangyalom is? 2. Fényerőt kaptam, de küldtem 

belőle testvéremnek. Ez baj? 3. Többször is éreztem gyengéd simogatást, amikor 

egyedül voltam. 

4494. Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Három álmomról kérdezem a HANG-ot. 1. Gyógyíthatatlan betegségből meggyógy-

ultam szívem odaadásakor. 2. Édesapám halálával próbára tett Jézus. 3. Volt férjem 

egy úton fog járni velem valaha? 

4495. Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

Hogyan vélekedsz rólam, Istenem? 

4496. Kérdező: EGÉSZSÉGES SZERETNÉK LENNI! 

Szeretnék lelkileg rendbe jönni! 

4497. Kérdező: SÚLYOS PROBLÉMÁK ELŐTT ÁLLOK! 

1. Béküljek ki gyermekeim apjával az ő kedvükért? 2. Vállaljak-e munkát külföldön? 

4498. Kérdező: NINCS BÉKE A  SZÍVEMBEN! 

1. Nagyon szenvedem a magányt! 2. Remélhetek-e? Lesz-e valaha igazi társam?  

3. Lehetek-e valaha boldog a Földön? 

4499. Kérdező: MÁSKÉPPEN LÁTOK NÉHA, MINT A MÉDIUM! 

1. A boldogság nem mindig rajtunk múlik! 2. A nemszeretem dolgoktól a lélek sza-

badulni akar. 3. Érdemes-e bocsánatra az, aki soha nem volt a társam? 

4500. Kérdező: TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI! 

1. Vágyom egy igazi társra! 2. Tudni szeretném, merre vezet az út tovább?  3. Isten 

vezetését hol érzem, hol nem. 

4501. Kérdező: VÁGYAIMRA KÉREM ÁLDÁSODAT! 

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni!  2. Lelki vezetőm ma-

radhasson mindig mellettem! 3. Köszönök minden segítséget! 

4502. Kérdező: SZERETNÉK EGY KICSIT A JÖVŐBE LÁTNI! 

1. Vágjak-e bele Amerikában egy három éves programba? 2. Leányom házasságával 

kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

4503. Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL! 
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1. A Mennyországban is vannak kényszergondolatok? 2. Nemet mondtam születésem 

előtt a megszállottságra, elmebajra? 3. Kapok védettséget őrangyalomtól? Tanácsot 

kérek! 

4504. Kérdező: MI A TEENDŐM  A JÖVŐMET ILLETŐEN? 

1. Van-e fontos feladatom az emberek felé? Talán a gyógyítás? 2. Többször láttam 

képeket a jövőmről. 3. Leánygyermekem lesz először? 

4505. Kérdező: A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL 

1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző  életeimmel? 2. Az 

összes szülőmmel fogok találkozni? 3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöt-

tem, akkor már nem is  dönthetek másképpen? 

4506. Kérdező: KÉTSÉGBE VAGYOK ESVE! 

1. Szeretett férjem halálos beteg. 2. Rettegek a jövőtől. 3. Semmiféle vigaszban nincs 

részem! 

4507. Kérdező: FIAM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Megjavul-e fiam élete? 

4508. Kérdező:  NAGYANYÁMRÓL ÉS MAGAMRÓL 

1. Nagyanyám kétszer is öngyilkos akart lenni. 2. Az esti imában volt egy csodálatos 

élményem. 3. Élő kapcsolatom van az angyalokkal. 

4509 Kérdező: CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖK! 

Egy nagymama könyörög hozzád, Uram! 

4510. Kérdező: MI A TEENDŐM? 

Sok problémám van! 

4511. Kérdező: AZ IDEG-ELME OSZTÁLYRA JUTOTTAM! 

1. Ebben a testemben kapok-e rendkívüli adományokat? (Gyógyítást) 2. Hol és mit 

rontottam el? 3. Az imáimban kértek teljesülhetnek-e? 

4512. Kérdező: NAGY BENNEM A NYUGTALANSÁG! 

1. Férjem öngyilkos lett. Nagyon megrendített bennünket! 2. Tele vagyok félelem-

mel, fájdalommal. 3. Lesz-e rend valaha gyermekeim szívében? 

4513. Kérdező: ŐSZINTÉN KERESŐ EMBER VAGYOK! 

1. Keresem a helyes utat! 2. Tisztán szeretnék látni! 3. Megtalálhatom-e a HANG- 

könyvekben azt, amit keresek? 

4514. Kérdező: Miképpen vagyunk istenek? 

Az Isten: TEREMTŐ! Az ember: TEREMTMÉNY!! 
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben, 

egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú. 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 

1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 

1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott 

és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon. 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 

1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-

ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci Me-

gyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori mun-

kát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jó-

indulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci 

Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további mű-

ködéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  gondo-

latait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza. 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea 

kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" ( HANG ) 

Működési engedélyét 1997 őszén a Váci Megyés-főpásztor a Váci Egyház-

megye területére vonatkozóan visszavonta. Majd 1999 őszén ismét vissza-

kapta. Azóta Budapesten él. 
 


